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زهرة املدائن.. عا�صمة الثقافة العربية

مة العربية قرار وزراء ثقافتها يف م�ؤمترهم الذي   اأبارك للأ

القد�س عا�صمة للثقافة  عقد يف م�صقط عام 2006 باختيار 

العربية للعام 2009 وقد لبينا جميعًا اقرتاح ال�صديق الدكت�ر 

آنذاك( وكانت  عطا اهلل اأب� ال�صبح )وزير الثقافة الفل�صطيني ا

زهرة املدائن.. عا�صمة الثقافة العربية
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متني العربية  ا�صتجابة ال�صادة ال�زراء تعبريًا عن عمق ما تعنيه القد�س للأ

�صكنها  العربي منذ  ال�جدان  �صاكنة يف  كله، فالقد�س  للعامل  �صلمية بل  والإ

اأ�ص�ص�ها،  الذين  وهم  ع��ام،  اآلف  خم�صة  قبل  وائ��ل  الأ اليب��صي�ن  اأجدادهم 

ال�صامية  الهجرة  تلك  وكانت  امليلد،  قبل  الثالثة  لف  الأ يب��س يف  و�صم�ها 

اليه�د يف  اإليها  الثانية ق.م. وحني قدم  لف  الأ الثانية يف  تلتها  وىل ثم  الأ

القرن الثاين ع�رش ق.م، كان فيها �صكانها العرب الكنعاني�ن، وقد عرفت با�صم 

الكنعانية  العريقة ومدنهم  التاريخية  اأر�س كنعان، وكانت فيها ح�صارتهم 

التي �صميت فينيقية و�صفًا للكنعانيني، وتق�ل الروايات الدينية اإن اليه�د 

ينذرون  الي�م  اليه�د  امل�ؤرخني  اأن  )واملفارقة  فقط  عامًا  �صبعني  فيها  بق�ا 

باقرتاب نهاية اإ�رشائيل و�صط ت�صاوؤمهم التاريخي من الرقم �صبعني( وكان ذلك 

ه� العهد اليه�دي – الذي اأ�صدقه �صخ�صيًا ملجرد اأن داود و�صليمان عليهما 

ثار فلم تقدم لنا اأي دليل مادي  آن الكرمي- فاأما الآ ال�صلم مذك�ران يف القرا

على هذا ال�ج�د اليه�دي، وقد انهارت دولة اليه�د الدينية وبقيت عروبة 

بد، واملفارقة الثانية اأجدها يف  ر�س قائمة اإىل الي�م و�صتبقى اإىل ي�م الأ الأ

احلديث النب�ي ال�رشيف مبا معناه )ل تزال ع�صبة من اأمتي يقاتل�ن على 

اأب�اب دم�صق وما ح�له، ل يغرهم من خذلهم، ظاهرين على احلق اإىل اأن 

تق�م ال�صاعة( وحني اأتاأمل هذا احلديث ال�رشيف اأجدين اأفكر يف ال�رش الذي 

اإ�رشائيل  وم�صتقبل  فل�صطني  بق�صية  يهتم�ن  الي�م  العامل  قادة  كبار  يجعل 

يدي�ل�جية عند  اأكرث من اهتمامهم ب�ص�ؤون بلدهم، بل اإن الروؤى الدينية الإ
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مريكان دعتهم اإىل الت�صابق لتحقيق الروؤى الت�راتية مثل  كثري من القادة الأ

ب اأنها هي حني غزا العراق يف  معركة هرجمدون التي ظن الرئي�س ب��س الأ

�رشائيل  وىل، ثم تابع ابنه ب��س حربه على العراق ن�رشة لإ حرب اخلليج الأ

واإميانًا منه باأن الرب ه� الذي اأمره باأن يغزو العراق وهذا ما كرره الرئي�س 

اأننا ل نريد ال�صبغة الدينية للحروب،  ب��س البن مرات، وعلى الرغم من 

الغربية على بلدهم  ت�صمى احلملت  اأن  رف�ص�ا  اأ�صلفنا حني  رف�صها  وقد 

مطلع القرن احلادي ع�رش با�صم احلروب ال�صليبية و�صم�ها حروب الفرجنة، 

يدي�ل�جية واملعتقدات الدينية على  والي�م يرف�س امل�صلم�ن اإ�صباغ الروؤى الإ

نهم ينزع�ن اإىل ال�صلم، وهذا يعني ا�صتعدادهم  �رشائيلي، لأ ال�رشاع العربي الإ

ديان ال�صماوية يف بلدهم، وقد نزلت كلها يف اأر�صنا  التاريخي لقب�ل كل الأ

العربية، وتبدو ال�ثيقة العمرية اأ�صخم �صاهد على الت�صامح الديني الذي 

�صلم يف العقل العربي وامل�صلم، فلم يكن لدى اخلليفة عمر )ر�صي  ر�صخه الإ

اأي مانع من تعاي�س اليه�د وامل�صيحيني مع امل�صلمني يف القد�س،  اهلل عنه( 

اإل اأن رجال الدين امل�صيحي طلب�ا من اخلليفة عمر اأن ي�صيف �رشطًا اإىل 

ال�ثيقة يق�ل )األ ي�صاكن امل�صيحيني يف اإيلياء – القد�س – يه�د( بينما مل 

ن امل�صلمني  ميانع امل�صيحي�ن يف م�صاكنة امل�صلمني القادمني من يرثب ومكة، لأ

 ُ ْرميمَ ُة يمَا ممَ ِئكمَ المَِت امْلمَلآ ْذ قمَ ي�ؤمن�ن بال�صيد امل�صيح ويجل�نه وي�ؤمن�ن بر�صالته )اإِ

ْنيمَا  الدُّ يِف  ومَِجيهًا  مَ  ْرميمَ ممَ اْبُن  ى  ِعي�صمَ يُح  مَ�صِ امْل ا�ْصُمُه  ْنُه  مِّ ٍة  ِلممَ ِبكمَ ِك  ُ ُيبمَ�رشِّ  
مَ اهللهّ نَّ  اإِ

المَْت  -  قمَ نيمَ احِلِ ْهًل ومَِمنمَ ال�صَّ كمَ مَْهِد ومَ ا�سمَ يِف امْل ُم النَّ لِّ ُيكمَ ِبنيمَ –  ومَ رَّ ِة ومَِمنمَ امْلُقمَ ِخرمَ ومَالآ
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ى  �صمَ ا قمَ ذمَ اُء اإِ �صمَ ا يمَ  يمَْخُلُق ممَ
ُ ِلِك اهللهّ ذمَ المَ كمَ ٌ قمَ �ْصِني بمَ�رشمَ �صمَ ْ ْ ميمَ ملمَ لمٌَد ومَ ى يمَُك�ُن ِل ومَ رمَبِّ اأمَنَّ

ية �4-46-�4 من �ص�رة اآل عمران. يمَُك�ُن(. الآ ا يمَُق�ُل لمَُه ُكن فمَ مَ نَّ اإِ اأمَْمرًا فمَ

وامل�صلم�ن يعتقدون باأن ال�صيدة مرمي هي املطهرة وهي التي ا�صطفاها 

اهلل وف�صلها على ن�صاء العاملني:

لمَى  عمَ اِك  فمَ طمَ ومَا�صْ ِك  رمَ هَّ ومَطمَ اِك  فمَ طمَ ا�صْ  
مَ اهللهّ نَّ  اإِ  ُ ْرميمَ ممَ يمَا  ُة  امْلمَلمَِئكمَ المَِت  قمَ ْذ  اإِ )ومَ

ي�ؤمن�ن  ل  فهم  اليه�د  ا  فاأمَّ عمران.  اآل  �ص�رة  من   42 ي��ة  الآ  ) نيمَ ِ املمَ اْلعمَ اء  ِن�صمَ

امل�صيحي�ن  به  ي�ؤمن  الذي  غري  اآخر  م�صيحًا  ينتظرون  وهم  امل�صيح  بال�صيد 

وامل�صلم�ن، ولعلَّ هذا ه� �صبب طلب رجال الدين امل�صيحي من اخلليفة عمر 

خرون  اأن ي�ؤمن الآ األ ي�صاكنهم يف القد�س يه�د، ومل يكن امل�صلم�ن يطلب�ن 

بر�صالة نبيهم حممد عليه ال�صلة وال�صلم، ولكنهم يعر�ص�نها على النا�س 

نكار وهي لي�صت  فمن �صاء فلي�ؤمن ومن �صاء فليكفر، وكلمة الكفر تعني الإ

آن الكرمي ح�ار يقدم ذروة من  و�صف قيمة واإنا هي و�صف حالة، ويف القرا

الحرتام بني امل�صلمني والكافرين )لكم دينكم ول ديني( ولقد تعر�صت القد�س 

اإىل غزوات عديدة يف التاريخ القدمي، فقد غزاها الفر�س والي�نان والرومان، 

ولكنها بقيت على الدوام عربية خال�صة، ول تنكر الت�راة اأن فل�صطني اأر�س 

اأن  مع  ويعق�ب،  وا�صحق  براهيم  لإ غربة  اأر�س  فل�صطني  �صميت  فقد  عربية 

اإبراهيم  اإبراهيم بالعرب حني تزوج  آل  ا �صلمية مزجت  العقيدة الدينية الإ

امل�صتعربة،  العرب  فبات جد  اإ�صماعيل  له  ام��راأة عربية ف�لدت  ال�صلم  عليه 

وهانحن اأولء امل�صلمني جميعًا ن�صلي يف كل �صل�اتنا على اإبراهيم وعلى اآل 

آن الكرمي يجل �صيدنا اإبراهيم  اإبراهيم فه� اأب�نا الذي �صمانا م�صلمني والقرا
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نبيه حممدًا عليه  اأم��ر اهلل  اأم��ة( وقد  كان  اإبراهيم  )اإن  اأم��ة  ويعتربه وح��ده 

براِهيممَ  ةمَ اإِ ِبْع ِملَّ لمَْيكمَ اأمَِن اتَّ ا اإِ ْينمَ ال�صلة وال�صلم اأن يتبع ملة اإبراهيم )ُثمَّ اأْوحمَ

ية 123 من �ص�رة النحل. ِنيفًا..(. الآ حمَ

وق�صية غربة اليه�د يف اأر�س يب��س م�ؤكدة يف �صفر الق�صاء ومن طرائف 

ما تذكر الت�راة ق�صة عن رجل يه�دي يق�ل لغلمه )ل متل اإىل مدينة غريبة 

حيث ل اأحد من بني اإ�رشائيل هنا( ثم تروي الت�راة عن اإبراهيم ق�له لبنه 

اإىل  اذهب  بل  بينهم  �صاكن  اأنا  الذين  الكنعانيني  بنات  زوجة من  تاأخذ  )ل 

زوجتي وع�صريتي..اإلخ( لقد اأر�صل اإبراهيم ابنه ا�صحق اإىل ع�صريته كي يزوجه 

آية منها )وتغرب  آرام النهرين( كما تق�ل الروايات الت�راتية التي تذكر ا يف )ا

اإبراهيم يف اأر�س فل�صطني اأيامًا كثرية – و�صكن يعق�ب يف اأر�س غربة اأبيه يف 

اأر�س كنعان( وب��صع الباحثني اأن ي�صتغرق�ا يف البحث يف الت�راة، ونحن نحيل 

اإليها لندح�س اأكاذيب ال�صهي�نية باأن لليه�د حقًا تاريخيًا يف فل�صطني ويف 

القد�س خا�صة، ول�صنا ننكر اأنهم �صكن�ا فيها ب�صع �صنني ومل تكن لهم لغة ول 

ثقافة فقد نه�ص�ا على تراث الكنعانيني، ولقد وجدت يف املراجع العديدة 

ر�س، وهي اأقدم من اأور ومن  املتن�عة ما ي�ؤكد اأن القد�س من اأقدم مدن الأ

بن�ها، وهم  الذين  اليب��صيني هم  اأن  تثبت  التاريخية  ال�ثائق  نين�ى، وكل 

بطن من بط�ن العرب نزح�ا مع القبائل الكنعانية وا�صت�طن�ا اأر�س �ص�رية 

ثاري�ن الربونزي،  وفيها اأر�س القد�س، وكان ذلك ه� الع�رش الذي ي�صميه الآ

ويق�ل امل�ؤرخ�ن اإن اأ�صهر مل�ك الكنعانيني ه� )ملكي �صادق و�صامل اليب��صي( 

وقد بنى ملكي ح�صنًا ي�صميه ال�صهاينة الي�م ح�صن �صهي�ن، وقد قاوم امللك 
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ملك م�رش  من  القد�س  وطلب حاكم  العربانيني،  غزو  �صادق  آدوين  ا العربي 

اأخنات�ن اأن يحميه ففعل و�صارت املدينة تابعة للم�رشيني الفراعنة فرتة من 

ر�س كلها  الزمن، وقد هاجر الكنعاني�ن يف كل اأنحاء �ص�رية الكربى، ولكن الأ

بقيت با�صمهم اأر�س كنعان وفيها مدنهم ال�صهرية مثل اأريحا التي تع�د اإىل 

الكنعاين  ال�صاحل  املمتدة على  تلك  واأه��م مدنهم هي  الثامنة ق.م،  ل��ف  الأ

ال�ص�ري، وت�صري الروايات التاريخية اإىل اأنهم كان�ا ي�ؤمن�ن باهلل ال�احد مالك 

ر�س، ويقال اإن امللك اليب��صي الكنعاين ملكي �صادق ه� الذي  ال�صماوات والأ

اتخذ بقعة من اأر�س يب��س هي م��صع احلرم املقد�س )الذي متجده الت�راة 

جنيل من م��صع القبة وال�صخرة امل�رشفة، وقد قراأت اأن ر�ص�ل اهلل حممدًا  والإ

�صلى اهلل عليه و�صلم اأجاب عن �ص�ؤال عن تاريخ بناء احلرم القد�صي فقال اإنه 

بني بعد بناء احلرم املكي باأربعني �صنة.

وؤكد اأن القد�س لنا فهي للعرب  ول�صت اأبحث عن ال�ص�اهد املادية اأو الدينية لأ

احلديثة  اإ�رشائيل  عمر  ن  لأ التاريخ،  عرب  امل�صتمر  احل�ص�ر  بق�ة  وامل�صلمني 

الحتلل  وهذا   196� عام  القد�س  احتلت  وقد  �صتة عق�د،  يتجاوز  يكاد  ل 

غري معرتف به من العامل كله، لكن ما تق�م به اإ�رشائيل من ته�يد للمدينة 

مر ال�اقع، وهي بذلك ت�صتبق  يهدف اإىل الحتيال على العامل، عرب فر�س الأ

اأية مفاو�صات م�صتقبلية وجتعل العرب يفقدون ح�ص�رهم لت�صطرهم اإىل 

ن اليه�د ينادون  اأبدية لفل�صطني( لأ التنازل عن �صعارهم )القد�س عا�صمة 

�رشائيل( وقد قام�ا بحملت وح�صية �صد العرب  بالقد�س )عا�صمة اأبدية لإ

لي�صنع�ا  التاريخي،  م�طنهم  عن  بالق�ة  واأجل�هم  وم�صيحيني  م�صلمني 
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بناء  على  اإ�رشائيل  اإ���رشار  يف�رش  ما  وه��ذا  فيها،  معا�رشًا  تاريخًا  نف�صهم  لأ

حياء  العازل، وط�قت الأ اأن بنت اجلدار  ق�صى بعد  امل�صجد الأ كني�س قبالة 

العربية، وعزلت القد�س متامًا عن حميطها العربي الفل�صطيني، ومن بقي 

من الفل�صطينيني يف القد�س مل يعد ب��صعه الت�ا�صل مع اأ�صقائه يف املناطق 

خرى، ونحن نذكر اأن �صارون قال يف خطاب �صهري اإن القد�س لنا ولن ن�صمح  الأ

جانب )يق�صد العرب( واأما برييز فقد طالب بتهجري جماعي  اأن تك�ن ملكًا للأ

مريكي ي�صع�ن منذ  اإ�رشائيل يف الك�نغر�س الأ للعرب من القد�س، واأ�صدقاء 

يف  ت��زال  وما  العربية،  للدولة  اأبدية  عا�صمة  بالقد�س  للعرتاف  بعيد  زمن 

�صفارة  لنقل  الق�ي تطلق  ال�صهي�ين  الل�بي  ن��داءات من  املتحدة  ال�ليات 

من 242 وه�  ال�ليات املتحدة اإىل القد�س، على الرغم من اأن قرار جمل�س الأ

�صا�س القان�ين لعملية ال�صلم يق�صي باأن القد�س ال�رشقية وال�صفة الغربية  الأ

اإ�رشائيل  تعيدها  اأن  وينبغي   6� عام  املحتلة  را���ص��ي  الأ من  هي  غزة  وقطاع 

اإىل اأ�صحابها الفل�صطينيني، وعلى الرغم من اأن �صيًل من القرارات الدولية 

من 446 و�46 و4�1 وتقارير  ق�صت بتفكيك امل�صت�طنات مثل قرارات جمل�س الأ

جلنة ميت�صل ف�صًل عن تقارير جيم�س بيكر القدمية اإل اأن اإ�رشائيل ل تهتم 

لذلك كله، فهي ما�صية يف اقتلع القد�س من اأ�صحابها العرب، وت�صعى اإىل 

انتزاع اعرتاف دول بك�نها عا�صمة للدولة العربية، واإ�رشائيل جتهد نف�صها 

يف البحث عن جذور تاريخية، وهي مل جتد اأي اأثر اإىل الي�م ولن جتد، رغم 

بالنهيار، وقبل  ق�صى فبات مهددًا  الأ امل�صجد  اأنها حفرت وفرغت ما حتت 

وهدمه  ق�صى  الأ امل�صجد  باقتحام  اإ�رشائيلي�ن  متطرف�ن  نادى  اأع�ام  ثلثة 
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�رشائيلي بالعرب وامل�صلمني  وبناء الهيكل الثالث مكانه، وقد بلغ ال�صتهتار الإ

ول )اأكت�بر �200( حني اأعلنت اإ�رشائيل عن  ق�صى يف �صهر ت�رشين الأ حده الأ

اإ�صلمي  وقف  على  بنته  وقد  ق�صى،  الأ امل�صجد  اأمام  اليه�دي  الكني�س  بناء 

املبارك يف  امل�صجد  اأمتار عن  معروف با�صم )حمام العني( وه� يبعد ب�صعة 

مع  الكني�س  ويرتبط  القطانني  و�ص�ق  ال��رباق  حائط  بني  ال�اقعة  املنطقة 

الكني�س �صمي  وقد  اأنفاق  ب�صبكة  احلفر حتته  ما مت  ومع  ق�صى  الأ حميط 
 

)اأو هل يت�صحاق(.

واأعتقد اأن اإعلن القد�س عا�صمة للثقافة العربية يدع�نا اإىل الت�صدي 

العربي  دفاعًا عن حقنا  واحد  رجل  وقفة  وال�ق�ف  اإ�رشائيل،  لعدوان  بق�ة 

اأن تتناف�س الدول العربية واملثقف�ن العرب يف  �صلمي وامل�صيحي، واأرج�  الإ

دعم القد�س دعمًا ماديًا ومعن�يًا، وتاأكيد ه�يتها العربية التي ت�ص�ه ومتحى، 

وهذه م�ص�ؤولية ق�مية ودينية واإن�صانية.       

¥µ
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وزارة  تق�م  2009م،  لعام  العربية  للثقافة  عا�صمة  بالقد�س  احتفاء 

ن�صطة والفعاليات والندوات وامل�ؤمترات  الثقافة بتنظيم جمم�عة من الأ

بهذا  احتفاء  العام،  هذا  من  ول  الأ الربع  م��دار  على  والفنية  الثقافية 

احلدث الثقايف الذي �صيتم من خلله ا�صتح�صار عظمة هذه املدينة، عرب 

ن�صاين وحتى ي�منا هذا.. التاريخ، منذ بداية التاريخ الإ

\ \ \ \ \ \

القد�س، مدينة الزيتون
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على  تدل  متعددة  اأ�صماء  امليلد،  قبل  الثاين  ل��ف  الأ منذ  القد�س  لقد حملت 

يف  »رو�صاليم�م«  فهي  القدمية،  احل�صارات  يف  العظيمة  مكانتها  وعلى  قدمها 

الكتابات امل�رشية التي يع�د تاريخها اإىل القرنني التا�صع ع�رش والثامن ع�رش قبل 

تاريخها  يع�د  التي  امل�رشية  العمارنة  تل  مرا�صلت  يف  »اأور�صاليم«  وه��ي  امليلد، 

اإىل القرن الرابع ع�رش قبل امليلد، وهي »اأور�صاليم�« يف كتابات امللك »�صنحاريب« 

وامل�صادر  الكتابات  امليلد، وهي »هريو�ص�ليما« يف  ال�صابع قبل  القرن  �ص�ري، يف  الآ

الي�نانية والرومانية، وهي »بيت املقد�س« و»القد�س ال�رشيف« و»املدينة املقد�صة« يف 

�صلمية، ومن اأ�صمائها اأي�صًا: مدينة الزيت�ن، ومدينة  كتابات العه�د العربية والإ

ق�صى.. امل�صجد الأ

الرب  »م�ؤ�ص�صة  اأي  اأنه مركب من عن�رشين لغ�يني،  ُيعتقد  »اأور�صاليم«  ومعنى 

وغاريتية التي يع�د تاريخها اإىل القرن الرابع ع�رش  �صاليم، و�صاليم يف الن�ص��س الأ

رباب املعروفة يف اأ�صاطريها وه� رب ال�صفق والفجر، ومييل  قبل امليلد، ه� اأحد الأ

بع�س العلماء اإىل تف�صري ال�صم ب�»مدينة ال�صلم« و»اأر�س ال�صلم« وذهب بع�صهم اإىل 

اإعطاء معنى جمازيًا لل�صم مبعنى »مدينة اهلل« و»مدينة العدل« و»مدينة احلق« 

وغريها من املعاين..

والثقافة  والعل�م  للرتبية  �صلمية  الإ املنظمة  اأ�صدرته  الذي  املهم  الكتاب  يف 

�صي�صك�« عن »القد�س ال�رشيف« بقلم الزميل الدكت�ر �ص�قي �صعث عام �199م،  »الإ

ت�صري املعل�مات ال�اردة فيه اإىل ا�صتيطان اإن�صان ما قبل التاريخ القد�س، ويعتقد اأن 



1� العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

القد�س، مدينة الزيتون

ذلك ال�صتيطان كان ف�ق البقعة التي كان يق�م فيها احلي الي�ناين يف اأعلى وادي 

ريفامي، Rephaim، فقد عرث هناك على عدة لقى اأثرية تع�د اإىل تلك الفرتة، 

�ص�ل حتمل �صفات  اإ�صافة اإىل قطع واأدوات �ص�انية يع�د تاريخها اإىل الع�رش الآ

ثرية اإىل وج�د  م�صرتكة مع قطع وجدت يف كه�ف يربود ال�ص�رية، وت�صري التنقيبات الأ

لف الثالث قبل امليلد، وبقايا �ص�ر  مدينة القد�س يف الع�رش الربونزي القدمي يف الأ

ال�صخمة  احلجارة  تلك  وخا�صة  امليلد،  قبل   /1�00/ اإىل  تاريخها  يع�د  املدينة 

التي تقع اأجزاء منها يف ال�صفح ال�رشقي لله�صبة التي بنيت عليها املدينة.

لقد كانت م�صاحة القد�س يف عهدها الباكر، حتتل م�قعًا تبلغ م�صاحته نح� 

ثرية عن بقايا الع�رش الربونزي ال��صيط  /11/ فدانًا، وحتدثنا نتائج التنقيبات الأ

العهد  اأ�صبحت مزدهرة يف  املدينة  واأن  اأ�صياء قليلة،  اإل  التي مل يبق منها  الباكر 

الربونزي ال��صيط واملتاأخر اأي بني القرنني الرابع ع�رش والثالث ع�رش قبل امليلد، 

من  امل�صلمني  العرب  خ��روج  حتى  و�صعف  وانح�صار  وازده��ار  تط�ر  بني  وا�صتمرت 

اجلزيرة العربية، يحمل�ن عقيدة جديدة فيها خري للنا�س اأجمعني، فا�صتطاع�ا 

اأ�صبحت منذ  ال�رشيف، حيث  القد�س  بينها مدينة  كلها، ومن  ال�صام  حترير بلد 

فتحها على يد اخلليفة الرا�صدي عمر بن اخلطاب، مدينة عربية اإ�صلمية، �صنة 

�1ه�/�63م.

❁    ❁    ❁

آن الكرمي،  ال��ق��را آي��ات  ا ����رشاء وامل��ع��راج« وم��ا ورد فيها من  »الإ لقد كانت حادثة 
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حاديث النب�ية ال�رشيفة، واتخاذ القد�س اأوىل القبلتني، بداية اهتمام العرب  والأ

امل�صلمني بهذه البقعة التاريخية من فل�صطني وال�طن العربي.. ثم كانت اخلط�ة 

اأيدي الروم البيزنطيني،  الثانية حني حرر العرب امل�صلم�ن القد�س ال�رشيف من 

ويزور  الفتح،  لي�صهد  بنف�صه  اخلطاب  بن  عمر  الثاين  الرا�صدي  اخلليفة  وح�رش 

ال�صخرة ال�رشيفة، -�صخرة املعراج- وُيعنى بها، ويقيم م�صجدًا اإىل ج�ارها ل تزال 

بد مكانة بيت  زت اإىل الأ آثاره ومعامله باقية.. ثم جاءت اخلط�ة الثالثة التي عزهّ ا

م�ي عبد  د اخلليفة الأ �صلمي، حني �صيهّ املقد�س وحرمه ال�رشيف يف اأنظار العامل الإ

هذا  وكان  ال�صخرة،  وقبة  ق�صى  الأ العظيمني،  امل�صجدين  �رشح  م��روان  بن  امللك 

العمل من الناحيتني العمرانية واملعمارية، وفق درا�صة الزميل الدكت�ر عبد القادر 

ل تاريخ الفن  ريحاوي، انطلقة مبكرة، مل يعرفها تاريخ احل�صارات من قبل، و�صجهّ

جناز العظيم حل�صارة العرب وامل�صلمني. والعمارة، بكل تقدير واإعجاب هذا الإ

لقد اأوىل خلفاء بني اأمية القد�س ال�رشيف اهتمامًا كبريًا، فقد اأحب�ا فل�صطني 

ت نتائج التنقيبات  قامة يف بيت املقد�س، ودلهّ والقد�س لدرجة اأن عبد امللك �صغف بالإ

وتابع  احل��رم..  اأمية ح�ل  بني  زمن  اأقيمت يف  التي  الق�ص�ر  بقايا  على  ثرية  الأ

ويف  واملاأم�ن،  واملهدي،  املن�ص�ر،  اخللفاء،  زاره��ا  حيث  الهتمام،  هذا  العبا�صي�ن 

زمن العبا�صيني عا�س امل�صلم�ن وامل�صيحي�ن يف القد�س يف وفاق تام، وعندما �صعفت 

القد�س وفل�صطني يف ولية  النزاع على اخللفة، دخلت  العبا�صية نتيجة  الدولة 

الط�ل�نيني، وجاء بعدهم الخ�صيدي�ن، ثم اأ�صبحت القد�س يف العهد الفاطمي 
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مزدهرة وم�صه�رة بخ�صب تربتها وزيت�نها وزيتها وم�ؤ�ص�صاتها التعليمية والطبية، 

قاليم: مدينة القد�س  يق�ل عنها املقد�صي يف كتابه »اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأ

يف هذا العهد بنيانها حجر، ول نرى اأح�صن منه، ولاأتقن من بنائها، ول اأعف من 

اأهلها، ول اأطيب من العي�س بها، ول اأنظف من اأ�ص�اقها، ول اأكرب من م�صجدها، ول 

خرة«. كما و�صف »نا�رش خ�رشو« املدينة  اأكرث من م�صاهدها.. لقد جمعت الدنيا والآ

حني زارها عام �104م بق�له: »يحيط باملدينة �ص�ر منيع، مبني باحلجارة، ولل�ص�ر 

اأب�اب من حديد، يقطن فيها ع�رشون األفًا من ال�صكان، بينهم �صناع كثريون، ولكل 

�صنعة �ص�ق خا�س بها«.

فرجن اخللفات وال�رشاعات التي كانت قائمة بني الدولة الفاطمية  لقد انتهز الإ

وال�صلجقة، فاغت�صب�ا مدينة القد�س ال�رشيف التي طاملا �صع�ا اإليها رغبة يف تاأمني 

فرجن  طريق احلج امل�صيحي اإىل الديار املقد�صة –على حد زعمهم- وقد حاول الإ

ل�ا امل�صجد  اأثناء حكمهم للمدينة تغيري معاملها، ف��صع�ا على ال�صخرة �صليبًا، وح�هّ

ق�صى اإىل مقر لفر�صان الداوية وال�صتبارية، واأقام�ا عددًا من املباين الدينية،  الأ

ي�بي بعد معركة حطني �صهدت املدينة  وعندما ا�صرتدها ال�صلطان �صلح الدين الأ

ربطة وامل�صت�صفيات، وانتع�صت  رخاء وتط�رًا كبريًا فاأقيمت فيها املدار�س واملعاهد والأ

احلركة التجارية، كما حظيت باهتمام ال�صلطني يف العهد اململ�كي، وكان الظاهر 

بيرب�س يف طليعة ال�صلطني الذين اهتم�ا باملدينة، فقد زارها مرتني، كما زارها 

�رشف قايتباي، واأقام�ا فيها من�صاآت علمية  ال�صلطان قلوون والنا�رش حممد والأ
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آية يف الفن والعمارة.. كثرية جند بع�صها ل يزال قائمًا يدل على اأنها كانت ا

ويف العهد العثماين رممت القلعة وبنيت من�صاآت معمارية كثرية مثل: امل�صاجد 

�صافة اإىل اإعادة بناء قبة ال�صخرة وقيام العديد من  والتكايا واملدار�س وال�صبل، بالإ

بنية العامة، وجعلت القد�س مت�رشفية م�صتقلة عام 1��1م. الأ

❁    ❁    ❁

اأهمية القد�س التاريخية والدينية والعمرانية واملعمارية، دفعت املنظمة العاملية 

الثقافية  املمتلكات  عداد  يف  ت�صجيلها  اإىل  »الي�ن�صك�«  والثقافة  والعل�م  للرتبية 

املعامل  هذه  در�صت  وقد  وترميمها،  و�صيانتها  عليها  احلفاظ  يجب  التي  العاملية 

من قبل علماء وم�ؤ�ص�صات علمية عاملية منذ وقت مبكر يف منت�صف القرن التا�صع 

نفاق  ف عل �ص�ار مدينة القد�س القدمية والأ ع�رش، حيث متكنت البعثات من التعرهّ

والقن�ات يف وادي قدرون وقلعة القد�س وغريها..

هذا  يكن  ومل  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الكبري  بالهتمام  القد�س  حظيت  لقد 

وح�رشية  اأخ��رى، ح�صارية  اهتمامات  لي�صمل  ات�صع  ولكنه  فقط،  دينيًا  الهتمام 

وثقافية  واجتماعية و�صيا�صية وغريها، ورغم اختلف الدوافع من زمن اإىل اآخر، 

حداث عظيمة ما زالت م��صع بحث وتق�مي حتى  اإل اأن املدينة بقيت م�رشحًا لأ

الي�م، ومازالت مدينة تنب�س باحلياة، مل ينقطع ما�صيها عن حا�رشها، ول يت�قع 

مل�صتقبلها اأن يفعل ذلك..

الفل�صطيني  الباحث  يق�ل  القد�س«  وعروبة  العربية  »الثقافة  عن  درا�صته  يف 
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القد�س، مدينة الزيتون

الدكت�ر اإبراهيم الدقاق: »ت�اجه القد�س الي�م م�صكلت متعددة، ياأتي يف مقدمتها 

اإعطائها طابعًا  اإىل  ت�صعى  التي  اإ�رشائيل  يد  على  وه�يتها  املدينة،  هيكلة  اإع��ادة 

هجينًا يجمع اأ�صطرة املا�صي اليه�دي، بالقيم الغربية، وت�صمل اأي�صًا تهديد ه�ية 

الفل�صطينيني ال�صيا�صية والثقافة وا�صتمرارهم يف ال�ج�د يف املدينة حتت الظروف 

اله�ية  وتخ�صع  وا�صتلب،  تغريب  لعملية  القد�س  تخ�صع  التي  ن..  الآ القائمة 

اإح��داث  خلل  من  ذلك  ويتم  مربمج،  تفتيت  عملية  اإىل  الفل�صطينية  والثقافة 

املدينة  الفل�صطيني، وطلق بني  اإن�صانها  وبني  القد�س كمدينة،  كامل بني  طلق 

ا�صتقرت  التي  املقد�صية(  )ال�صيا�صة  اأي طلق بني اجلغرافية  وتراثها وح�صارتها، 

عرب قرون ط�يلة، وبني ه�يتها وثقافتها التي اأنتجتها«.

تق�م اإ�رشائيل منذ �صن�ات عديدة بتفريغ القد�س من �صكان العرب، وتق�م بعزل 

املدينة عن حميطها، وحتدث ت�ص�يهًا يف تخطيطها احل�رشي، وت�صعى جمم�عات 

يه�دي  هيكل  وبناء  فة،  امل�رشهّ وال�صخرة  ق�صى  الأ امل�صجد  لهدم  متعددة  يه�دية 

مكانهما )الهيكل الثالث(.. لذلك �صكن ال�جدان الفل�صطيني منذ بدايات القرن 

حا�صي�س  املا�صي هاج�س اخل�ف على املدينة من ال�صياع باإيقاعه الرتيب امل�صتنفر لأ

ق هذا ال�صع�ر يف عام �194 وبعد ذلك يف عام �196، وهذا  التطريهّ والقلق، وقد تعمهّ

�صلمي بالقد�س، وهذه امل�صاعر  ما يف�رشهّ ج�هر الهتمام الفل�صطيني والعربي والإ

تزداد تاألقًا ووهجًا يف كل حلظة ي�صت�صعر العرب وامل�صلم�ن خطرًا اأو تهديدًا يحدق 

�س كيانها ووج�دها لل�صياع وال�صتلب. باملدينة، ويعرهّ
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القد�س، مدينة الزيتون

اإىل  الي�م  وحتى   196� ع��ام  يف  احتللها  منذ  العربية  القد�س  تعر�صت  لقد 

خطار املحدقة التي تهدف اإىل اإحلل تراث  جراءات التع�صفية والأ �صل�صلة من الإ

اإ�رشائيلي هجني يف املدينة بعيدًا عن تاريخ وتراث وح�صارة وفن�ن قدمية �صهدتها 

منذ اآلف ال�صنني..

❁    ❁    ❁

اإ�رشائيل  قامت  ال�رشيف،  للقد�س  �رشائيلي  الإ وىل للحتلل  الأ اللحظات  منذ 

بتدمري واجتثاث حارة املغاربة، مبا فيها من ن�صيج معماري وح�صاري واإن�صاين دون 

املدينة  داخل  وبنت  العربية عن حميطها،  املدينة  بعزل  وقامت  �صفقة،  اأو  رحمة 

ال�رشف  ح��ارة  ح�صاب  على  اليه�د«  »ح��ارة  اأو  اليه�دي«  ب�»احلي  ي�صمى  ما  �رة  امل�صهّ

العربية التي مل تكن تتجاوز عقارات اليه�د فيها ب�صعة دور، ومت ال�صتيلء على 

واأ�صاليب ملت�ية،  املدينة بعدة طرق  العربية يف قلب  البي�ت  جمم�عة كبرية من 

التع�صفية  ج��راءات  الإ هذه  جت  وت�هّ دينية متطرفة،  ملجم�عات  �صكن  اإىل  حت�لت 

للقد�س عن  عازًل  �صكلت حزامًا  التي  امل�صت�طنات  من  باإن�صاء جمم�عة  القهرية 

اأ�صبه ما يك�ن  اأجزاء فل�صطني، وبجدار ف�صل عن�رشي  العربي يف بقية  حميطها 

بقف�س..

ثار الفل�صطينية: »لقد بالغت  يق�ل املهند�س ي��صف �صعيد النت�صه، املخت�س بالآ

اإ�رشائيل با�صتخدام جميع ال��صائل والطرق الثقافية من اأجل تفريغ املدينة من 

تاريخها وتراثها، ومن اأوىل ال��صائل التي ا�صتخدمت، كانت حماولة ت�ص�يق �رشعية 
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و�صملت م�اقع عديدة  ثرية..  الأ �صل�صلة من احلفريات  �رشائيلي عرب  الإ الحتلل 

ق�صى املبارك، على امتداد اجلدار  يف اأنحاء املدينة كافة، وخا�صة ح�ل امل�صجد الأ

وكان  م�ية،  الأ الق�ص�ر  املنطقة عن جمم�عة من  الك�صف يف هذه  اجلن�بي، ومت 

اأ�صفل اجلدار  اأخطر هذه احلفريات ماعرف جمازًا بحفريات النفق والتي جرت 

�صلمية ال�اقعة  ق�صى وم�ازاته، وقد ت�رشرت املباين العربية الإ الغربي للم�صجد الأ

مبحاذاة اجلدار الغربي من جراء هذه احلفريات«..

ال��رتاث  وجلنة  الي�ن�صك�  منظمة  دفعت  ال�رشيف،  للقد�س  الته�يد  عمليات 

العاملي اإىل اتخاذ قرارات عديدة واإر�صال بعثات دولية لدرا�صة اأو�صاع املدينة، ومنع 

ولكن  للبلدة،  الثقايف  وال��رتاث  املقد�صة،  الدينية  واب���د  والأ ث��ار  الآ على  التعديات 

وا�صتمرت  وال��ق��رارات،  امل�اثيق  بكل  احلائط  عر�س  �رشبت  –كعادتها-  اإ�رشائيل 

مدينة  بها  حتفل  التي  �صلمية  الإ العربية  ثار  للآ والتخريب  الته�يد  بعمليات 

القد�س..

و�صاع احلزينة وامل�ؤملة ملدينة الزيت�ن التي نحتفل بها عا�صمة  يف ظل هذه الأ

للثقافة العربية، ماذا ميكن عمله للم�صاعدة يف النه��س الثقايف فيها؟!

معامل  لطم�س  اإ�رشائيل،  بها  تق�م  التي  الكبرية  واجله�د  التحدي  �صخامة  اإن 

�صلمية و�صع خطة بعيدة املدى، للنه��س  املدينة، ي�صتدعي من اجلهات العربية والإ

ودعم  املكتبات  اإقامة  مثل:  �صلمي  والإ العربي  تراثها  وحماية  باملدينة،  الثقايف 

وابد  الأ وترميم  بالقد�س،  املحيطة  امل�اقع  ثري يف  الأ بالتنقيب  والقيام  املتاحف 
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منذ  متتد  عه�د  اإىل  تاريخها  يع�د  التي  واملدنية  والدينية  التاريخية  واملباين 

املدينة عن طريق  بت�ثيق معامل  والقيام  املتاأخرة،  العه�د  �صلم وحتى  الإ بدايات 

فلم ال�ثائقية عنها، واإعداد الن�رشات العلمية، والكتب والدرا�صات عنها  اإنتاج الأ

ون�رشها عامليًا بلغات متعددة، وت�صجيع ال�صناعات التقليدية واحلرف التي كانت 

على  واحلفر  التطريز  �صناعة  مثل:  زمن ط�يل  منذ  القد�س  مدينة  بها  ت�صتهر 

خ�صب الزيت�ن، و�صناعة اخلزف والنق�س على ال�صدف وغريها..

ها تعيد  القد�س عا�صمة للثقافة العربية لعام 2009، فر�صة جيدة للثقافة علهّ

املقد�صة،  املدينة  لهذه  واحل�صاري  الثقايف  ال��رتاث  ا�صتعادة  عرب  نف�صها،  جتديد 

لت�صبح جزءًا من املعرفة، انطلقًا من اأن املعرفة هي قدرة اإن�صانية، تت�صل بالنم� 

ن�صاين. والعدالة، وتنت�رش يف جميع ج�انب الن�صاط الإ

¥µ
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أُقيم������ت يف بقعة بو�سط كنعان متر  تتجل������ى خ�سو�سية �لقد�س يف كونها �

ردن فحو�س �لريموك  به������ا �لطرق �لتجارية من م�رص عرب غ������زة �إىل و�دي �لأ

أو �إىل �لبقاع  وح������ور�ن �رصقاً و�إىل حا�سور يف �حلولة �سمالً ومنها �إىل دم�سق �

و�إىل �لغ������رب منها تتقاطع �لطريق من �لنقب يف �جلنوب �إىل �جلليل ونابل�س 

يف �ل�سم������ال ومن �أريحا يف �ل�������رصق �إىل �ل�ساحل يف �لغرب عرب جمدو. حتيط 

بها �جلبال: يف �ل�سمال ر�أ�س �مل�سارف ويف �ل�رصق جبل �لزيتون /جبل �لطور 

اأور �سامل / القد�س

�سبق. ثار واملتاحف الأ ثار –مدير عام الآ باحث ومنقب عن الآ ❁

ò

❁
د. علي �أبو ع�ساف 
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أ�������س �ملكابر.ويحيط بالقد�س  ويف �جلنوب ر�

�لعتيقة م������ن �ل�رصق و�دي �ست������ي مرمي ومن 

�جلن������وب و�لغرب و�دي �لرب������اب وقد ن�ساأت 

أور �سامل �لقدمي������ة فوق ه�سبة من �له�ساب  �

ن وتتزود باملياه  �لتي تق������وم عليها �لقد�س �لآ

من ع������ن �ستي م������رمي يف �ل�سف������ح �ل�رصقي 

لله�س������اب �جلنوبية �ل�رصقية وكذلك من نبع 

�أيوب جنوبي بركة �حلمر�.

وهي يف هذ� �ملوقع �حل�سن بن �جلبال 

وفوق �له�ساب �لتي تتوفر فيها �ملياه تت�سابه 

مع مدن قدمية مثل عمون/عمان و�ذريعات/

درع������ا وقد منحتها �لطبيعة عيون ماء جيدة 

ت�سهد على غز�رة مياهه������ا �لوديان �ملت�سلة 

بها وكذل������ك و�سول �له������و�ء �لرطب �لغربي 

�إليه������ا ون�سبة عالية من �ملط������ر ي�ساعد على 

�سجار حولها. منو �لأ

وىل �ملتعلقة باأور �سامل �إىل  خبار �لأ تعود �لأ

�رصة �لثانية ع�رص يف م�رص �لتي جاء  ع�رص �لأ

دورها يف �حلقبة من 1991-1786ق.م وقد 

�سطر ��سمها و��سم �أمريها يف �لوثائق �ملعروفة 

 Aechtungs”ثاري������ن �لآ �لباحث������ن  عند 

ول مرة  Texte” وه������و �ل�سم �لذي �أطلقه لأ
ملاين �سيت Seth عرب بحث ن�رصه  �لباحث �لأ

أم������ر�ء �أجانب �سعوب  حت������ت عنو�ن:�حتقار �

أ�سي������اء �سط������رت يف ك�������رص �أو�ين فخاري������ة  و�

مرب�طوري������ة �لو�سطى وذلك  م������ن ع�������رص �لإ

أم������ا �لباحث �لبلجيك������ي بو�سني  عام 1926�

Posener فق������د ن�رص جمموع������ة �أخرى من 
أم������ر�ء وبلد�ن  ه������ذه �لوثائق حت������ت عنو�ن »�

أ�سيوية ونوبية« ع������ام 1920وقد �خرتت لها  �

عنو�ن ن�سو�س �لحتقار و�للعنة وقد �سطرت 

يف �أو�ين فخاري������ة �أو دمى طينية متثل �أ�رصى 

مري و��سم �ملدينة �أو  وق������د �سطر فيها ��سم �لأ

�لبالد وحينما يح������ن �لوقت وياأتي �لغر�س 

�لذي �سنعت من �أجله يرميها �مللك فتتحطم 

أثناء طقو�������س دينية ليعرب بهذ� �لفعل  وذلك �

م������ر�ء و�ملدن �مل�سطرة يف  ع������ن تغلبه على �لأ

�سياء حن غزوهم. تلك �لأ

در�������س �لباحثون هذه �لوثائق ويهمنا هنا 

أ�سماء  م������ا يتعلق ببالد �ل�س������ام �جلنوبية من �

مدن و�أمر�ء وتت������وزع على جمالت جغر�فية 

و��سعة متتد م������ن �سيناء و�لنقب يف �جلنوب 

�إىل فتح������ة حم�������س من �لبح������ر حتى قطنة 

لق������د و�سمت ه������ذه �لن�سو�س 
 )1(

= �مل�رصف������ة

مر�ء و�أوطانهم  بالحتق������ار وتوجيه �للعنة لالأ

رباب فلماذ�؟ بو�ساطة �لأ

وقعت مب�رص وبالد �ل�سام و�لعر�ق �أحد�ث 

وحت������ركات ب�رصية تركت ب�سماتها على حياة 

وىل بتاريخ  �لنا�س فخالل �ملرحلة �لو�سيطة �لأ

م�رص ح������و�يل 2160-1994تر�ج������ع �لنفوذ 
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�مل�������رصي يف بالد �ل�سام و�نت�������رص �لعموريون 

فيه������ا ويف �لعر�ق و�أدخل������و� مفاهيم جديدة 

مور �لدينية  يف ثقافة �ملنطقة جتل������ت يف �لأ

د�رة  و�لفن������ون �لت�سكيلية و�ملعمارية ونظم �لإ

أثر وجوده������م يف حركة �لتج������ارة �لدولية  و�

أ�سارت �لوثائ������ق �مل�رصية �إىل  و�ملحلي������ة وقد �

تعرث �لتجارة مع بالد �ل�سام يف عبارة �أن: »ل 

؟« وتدل هذه 
)2(

�أحد يبحر �سم������الً �إىل جبال

�لعب������ارة على �أن �لن�س������اط �مل�رصي �لتجاري 

نحو بالد �ل�سام قد توقف ونظن �أن �ملمالك 

�جلديدة قد تولت هي نف�سها ت�سيري �لقو�فل 

�لتجاري������ة يف جميع �لجتاه������ات و�إىل م�رص 

مما �أغاظ ملوكها وجتارها ف�سعو� �إىل �حلد 

من نفوذهم و�حتكارهم �لتجارة.

وتتو�سح ه������ذه �ل�سورة من خالل تو�سع 

�مل������دن �لتي ذك������رت يف �لن�سو�������س �مل�رصية 

أنها تتوزع على �لطرق  فقد لحظ �لباحثون �

�لتجاري������ة �ملنبعثة من م�رص نحو بالد �ل�سام 

م������رور�ً بال�ساحل حتى جب������ال وعرب �ل�سهول 

و�لودي������ان �لد�خلي������ة نحو �لبق������اع وحور�ن 

ودم�سق.

أور�سليم وكتبت رو�س  وقد �سميت مدينة �

ل م م =رو�سلم =�ور�سلم وكان �أمريها وقتذ�ك 

يقرعمو=وقرعم������و وتعني عم������و �ملوقر وهو 

��سم �أمري كنع������اين ململكة مدينة كنعانية كان 

لها دورها �لفعال و�لن�سيط يف ثقافة وحت�رص 

ب������الد �ل�سام وقد ذكرت بعد مدينة ع�سقالن 

�ل�ساحلي������ة ويرموتا �أي �أن هذه �ملدينة كانت 

تتعامل جتارياً م������ع ميناء ع�سقالن لت�سدير 

أنها كانت  ب�سائ������ع �ملنطق������ة عربه.ول�س������ك �

على عالقات جي������دة �أي�ساً مع ع�سرتوت �إىل 

�ل�سمال �لغربي من درعا وب�رصى يف �ل�رصق 

أي�س������اً يف تلك �لن�سو�س  وه������ي مدن ذكرت �

ن لها مكانة �قت�سادية حتيط بها �ل�سهول  لأ

�خل�سبة ويعنى �سكانها برتبية �ملو��سي ومما 

أنها ذكرت  أور�سامل � ي�سري بو�س������وح �إىل مكانة �

�������رصة �لثالثة  م������رة �أخرى حن ب������د�أ حكم �لأ

�ل�سم هذه  نق�������س  ع�رص1785-1633فق������د 

�ملرة يف دمية طينية متثل �أمريها �لذي ت�سوه 

��سم������ه فاأ�سبح جمهولً. ومن �ملعلوم �أن �سنع 

مري دليل عل������ى مكانته يف موطنه  دمي������ة لالأ

ودوره �لب������ارز يف مقارعة ملوك م�رص وعدم 

�لعرت�ف بنفوذهم ويف �إلق������اء �ل�سوء على 

مكانة �ملدينة يف �لقرن �لثامن ع�رص ن�ستعن 

ثرية �ملتعددة �لتي جرت  بنتائج �لتنقيبات �لأ

يف �أماكن متفرقة م������ن �ملدينة وذلك ح�سب 

ماي�سمح به �حلال.و��سمحو� يل هنا �أن �أدون 

ثاريون بهذ� �ل�سدد فهم يجمعون  مايردده �لآ

عل������ى �أن ما من مدين������ة ��ستحقت مثل هذ� 

أور�سامل  �لهتمام بالتنقيب فيها مثل �لقد�س/ �



اأور �صامل / القد�س

2� العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

أ �لتنقيب فيها ع������ام 1853و��ستمر  فق������د بد�

حتى ع������ام 1994وجرت خ������الل هذه �لفرتة 

مئة و�ستة وع�������رصون 126عملية تنقيب كان 

�رص�ئيليون منذ  أو�سعه������ا �لتي ق������ام به������ا �لإ �

عام 1967وحتى ع������ام 1994و�لغر�س منها 

�لتعرف عل������ى �لع�سور �لت������ي تعاقبت على 

�ملدينة وما يهمنا هن������ا �أن �لتنقيبات ك�سفت 

على ج������زء من �سور �ملدينة �ل������ذي يعود �إىل 

�لقرن �لثامن ع�رص وكذل������ك جزء من �سبكة 

�ملياه �لت������ي كانت تزود �ملدين������ة بها من نبع 

�ستي مرمي يف �ل�رصق ونبع �أيوب يف �جلنوب 

ج������و�ر بركة �حلم������ر�، ومدين������ة تتمتع مبثل 

�سو�ر ل�سك  هذه �ملر�فق �لعام������ة حتميها �لأ

أنها كان������ت حتت�سن �ل�سكان �ملبدعن �لذين  �

 ومعنى ذلك كله �أن 
)3(

عم������ال قامو� بهذه �لأ

أور�سامل و�أمريها  خبار �مل�رصية عن عد�وة � �لأ

مللوك م�رص تدعم������ه �لوقائع �لتي تدل على 

�أن �ملدين������ة كانت حم�سن������ة ي�ستطيع �سكانها 

ل م�رص  �لدفاع عنها وعن م�ساحلهم.مل حتمَّ

هذه �لع������د�وة فاآ�سيا بالن�سب������ة مللوكها جمال 

حيوي هام تنظر بعن �لر�سى لقيام �ململكة 

آ�سيا �ل�سغرى1600-1400تقريباً  �حلثية يف �

و�أطماعها يف ب������الد �ل�سام �ل�سمالية وكذلك 

تاأ�سي�������س �لدولة �مليتاني������ة يف �سمايل �لعر�ق 

و�جلزيرة 1600-1350ق.م تقريباً وتطلعها 

نحو م������د نفوذها �إىل بالد �ل�س������ام �ل�سمالية 

قل.لي�س هذ� وح�سب بل ن�سب �رص�ع  على �لأ

ب������ن �حلثين و�مليتانيي������ن وت�سابقو� يف مد 

نفوذهم على بالد �ل�سام �ل�سمالية.

كان ملوك م�رص ينظرون بقلق لكل هذه 

�لتطور�ت فقاد �آمو�������س1552-1527 حملة 

ع�سكرية تتبع بو�ساطتها ملوك �لهك�سو�س يف 

كنعان و�أ�سبحت �لقو�ت �مل�رصية وجهاً لوجه 

مع ممالك �ملدن �لكنعانية فتنبه �أمر�وؤها �إىل 

�خلطر �ملحدق بهم فهب������و� ملجابهته بقيادة 

�أمري قاد�������س �لذي جمع حول������ه ع�ساكر من 

مورية  �مل������دن �لكنعاني������ة �لآ خمتلف ممالك 

و�لتقو� يف جمدو �ملدينة �ملح�سنة �لقوية مع 

جي�س م�رص بقيادة حتومت�س �لثالث 1490-

1436ق.م �لذي حا�������رص �ملدينة طيلة �سبعة 

أ�سه������ر �سن خالله������ا �لغ������ار�ت على خمتلف  �

�ملدن يف �أر�س كنع������ان و�أخري�ً �أثمر ح�ساره 

مر�ء وملك  وغار�ته عن عقد معاهدة بن �لأ

مر�ء مين �لولء للملك  م�رص �أق�سم فيها �لأ

.
)4(

و�متنعو� عن حماربته

لق������د حقق حتومت�س ن�رص�ً م������وؤزر�ً على 

أو  ممالك ب������الد �ل�سام جلم بو�ساطته جموح �

تفكري �أمر�ئه������ا يف مهاجمة �جلي�س �مل�رصي 

أثن������اء زحفه على ب������الد �ل�سام  م������ن �خللف �

�ل�سمالية لطرد �مليتانين منها وذلك بو�ساطة 
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مر�ء وتعهدو�  مي������ن �لولء �لذي �أق�سم������ه �لأ

عد�ئه ثم  فيه بالمتناع ع������ن مد يد �لعون لأ

أنه �أخ�سع بالد �ل�سام �جلنوبية  هم � وهذ� �لأ

د�رة م�رصي������ة مبا�������رصة و�أ�سبح������ت كنعان  لإ

ولية مقرها غزة تتبع لها �ملدن كافة ومنها 

أور�سامل طبعاً. �

�نته������ى �ل�������رص�ع ب������ن م�������رص وميتاين 

بعقد معاهدة بن حتومت�������س �لر�بع1412-

1403ملك م�رص و�رتاتاما ملك ميتاين وبذل 

�لثالث/�خنات������ون1403-1346كل  �منوف�س 

جه������د ممك������ن يف �حلفاظ عل������ى �ل�ستقر�ر 

و�ل�سلم يف بالد �ل�س������ام و�لعر�ق.وقد ُعرف 

عهده وعه������د �سلفه)ع�رص �لعمارنة(ن�سبة�إىل 

تل �لعمارن������ة �لذي يحوي �أط������الل عا�سمة 

�أخناتون=�منوف�������س �لثالث وفيها ك�سف على 

أر�سيف ت�سم������ن �لر�سائل �ملتبادلة بينه وبن  �

ملوك �ملنطقة ومنهم �أمر�ء كنعان. 

وي�ست������دل من ه������ذه �لر�سائ������ل �أن بع�س 

�أمر�ء مدن كنعان وخا�سة �أمري �سخيم لبابا 

بالق������رب من نابل�������س قد �أخ������ذ ي�سم �ملدن 

�ملج������اورة ملنطقته وهذ� مافعل������ه �سوَوْرد�ت 

أور�سامل  أر�د �سم � ملك حيربون/�خلليل �لذي �

له فوق������ع �ل�سد�م بينه وبن �ردخيبا ملكها.

أور�سامل  مل يفل������ح �سوَوْرد�تا يف �ل�ستيالء على �

فتحال������ف مع َملْكي �أمري جيزر بن ع�سقالن 

ويافا �سد �ر�دخيب������ا �لذي متكن من �نتز�ع 

ن خربة قلي  مدينة كيللتي م������ن يده وهي �لآ

أور�س������امل ثم ��ستعاده������ا �سوَوْرد�تا ثم  �رصقي �

خ�رصها مرة �أخرى ل�سالح �ر�دخيبا.مل يكف 

َملْكي و�سوورد�ت������ا عن مهاجمة ملك �أور�سامل 

أور�سامل  آر�دخيبا فهاجمو� مدينة ريود� غربي � �

�لتابع������ة له وي�ساعده������م يف ذلك و�يل م�رص 

على كنعان �لد�يه.وق������د �نتزعو� منه مدينة 

حد�ث  بيت نينورتا=بيت حلم،مل تدفع هذه �لأ

�ر�دخيب������ا للتخلي ع������ن عالقاته �جليدة مع 

ملوك م�رص �ن�سجاماً م������ع تعهد �أ�سالفه يف 

�حلف������اظ عل������ى عالقات جي������دة معهم وقد 

بذل كل جه������د يف �سبيل م������رور �لقو�فل يف 

أر�سل  أور�سامل ب�سالم و�أمان.وف�ساًل عن ذلك � �

�ر�دخيب������ا ع�رصة عبيد و�إحدى وع�رصين فتاة 

أ�س������ري�ً �إىل �أمانوف�س �لثالث و�لتزم  وثمانن �

بتقدمي �لزيوت للق������و�ت �مل�رصية ورمبا هو 

أور�سامل  زي������ت �لزيتون �ل������ذي ��ستهرت ب������ه �

وكذلك جم������ع لهم قافلة م������ن �لدو�ب لنقل 

�ملوؤن ل�سالح �جلي�س �مل�رصي.

ثرية يف �ملدينة  لق������د جاءت �لتنقيبات �لأ

أي�ساً  بنتائ������ج معمارية توؤكد �أن �ملدينة كانت �

حم�سنة ومزدهرة يف �لقرنن �لر�بع و�لثالث 

ع�������رص ق.م وق������د ك�سف على ج������زء من هذه 

�لتح�سين������ات و�أطلق عليه ��س������م �ملدرج)5( 
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أقي������م على �ل�سفح �ملط������ل على و�دي  �لذي �

�ستي مرمي وكان يعلوه ح�سن ح�سن وين�سب 

�أحياناً �إىل �ليبو�سن �لذين غز�هم د�وود يف 

�لقرن �لعا�رص ق.م.

�لث������اين  �أن د�وود )�سموئي������ل  ويحك������ى 

أور�سامل  آية 6-9( مل يدخل �ملدينة � �سحاح5� �لإ

ب������ل بقي يف ح�س������ن �سهيون خ������ارج �ملدينة 

�لذي بناه �ليبو�سي������ون و�سماه مدينة د�وود.

ملاذ� مل يدخل د�وود �ملدينة؟لي�س لدي جو�ب 

نه �عتاد على حياة �لغزو و�لتنقل  بل رمبا لأ

و�لرع������ي!! وقد جند يف حكاي������ة بناء  ق�رص 

له ما ي�س������ري �إىل ذلك: يروى �أن �أحري�م ملك 

أر�سل له معلمي �لبناء مع �خل�سب  �س������ور قد �

وكافة �مل�ستلزمات لبناء �لق�رص.وقد بني من 

�سحاح  �خل�س������ب )ر�جع �سموئيل �لث������اين �لإ

أثناء  آي������ة 11-21( ومل يعرث عل������ى بقاياه � � :5

�لتنقيب.ونرج������ح �أن د�وود م������ا �أح������ب بناء 

�لق�س������ور فبقي متم�سكاً باخليمة جرياً على 

�لتقاليد �لبدوية.

هذه هي باخت�سار حكاي������ة بناء �لق�رص 

أم������ا حكاية بناء �ملعب������د �لتي وردت يف �سفر  �

�سحاح �ل�سابع فقد فكر  �سموئيل �لث������اين �لإ

د�وود يف �أن ي�س������ع تابوت �ل������رب �لذي كان 

تباع من مكان �إىل �آخر،يف بيت  يتنق������ل مع �لأ

ثاب������ت فا�ست�سار �حلكيم ناتان �لذي خاطبته 

أباه عن تنفيذ هذ� �لعمل،وملا  �ملالئكة ناهية �

مر تر�ج������ع وهو �لذي يوؤمن  أبل������غ د�وود بالأ �

بتعاليم �لرب ويتم�سك بها.

يتفق �لباحثون على �أن �سليمان قد حكم 

من ع������ام 965-926ق.م خلفاً لد�وود و�لده 

أنه هو �لذي بنى �ملعبد )�سفر �مللوك  ويحكى �

آية15-13(  �سحاح 7 � �سحاح 6 و�لإ ول �لإ �لأ

مر  بعد �أن تر�جع د�وود عن فكرته وترك �لأ

له.

وحينم������ا �عتل������ى �سليمان �لعر�������س �أدى 

أم������ام �لتابوت د�خل �خليمة )ر�جع  �ل�سالة �

آية 1- ول � �سحاح �لأ يام �لثاين: �لإ �أخب������ار �لأ

6(. �إذن مل يك������ن لد�وود معب������د �أو هيكل يف 

ثرية ذلك  أثبتت �لتنقيبات �لأ أور�س������امل؟! كما � �

أي�ساً.  �

وقد دونت حكاية بن������اء �لهيكل يف �سفر 

�سحاح �ل�ساد�������س و�ل�سابع  ول �لأ �ملل������وك �لأ

آياته������ا متع������ددة ومتنوعة وغري  و�لثام������ن و�

آياتها مع �حلكاية  متز�منة ول تنطبق معظم �

�سحاح  ول �لإ يام �لأ �ملدونة يف �سفر �أخبار �لأ

ول و�لثالث حيث حددت هنا �لبقعة على  �لأ

ية  أورنان �ليبو�سي )�لآ جبل موريا على بيدر �

أور�سامل �لت������ي مل يدخلها د�وود  1-2(.خ������ارج �

و��ستق������ر يف ح�س������ن �سهي������ون ومل يعرث على 

.
)7(

آثار تعود لع�رصه وع�رص خليفته �سليمان �
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لي�������س هذ� وح�سب بل �إن عدد�ً من �لباحثن 

أ�سفار  �مل�سهورين ي�سك������ون يف �سحة رو�يات �

كتاب �لعهد �لقدمي �لتي تروي حكايات عن 

آية وثيقة  د�وود و�سليم������ان لعدم ذكرهما يف �

�أخرى معا�رصة �سطرته������ا �ملمالك �ملجاورة.

ويتف������ق �لباحث������ون عل������ى �أن و�س������ف هيكل 

�سليم������ان �ل������ذي ورد يف �سفر �ملل������وك �لذي 

أع������اله هو نقل ع������ن �أو�ساف معابد  ذكرته �

�نت�رصت يف ب������الد �ل�سام �إبان �لن�سف �لثاين 

لف  ول لالأ ل������ف �لثانية ق.م و�لن�س������ف �لأ لالأ

وىل ق.م.وكان بع�سها متهدم جزئياً لذلك  �لأ

جاء و�سفها يف �سفر �مللوك كما ذكرت �أعاله 

.
)8(

مبهماً وغام�ساً

وف�س������اًل عن ذلك �ته������م �سليمان بعبادة 

�سحاح �أحد  ول �لأ �سنام يف �سفر �مللوك �لأ �لأ

ع�رص فقد ت������زوج فتيات م������ن م�رص وعمون 

ومو�آب و�سي������د� وبنى له������نَّ معابد. وبغ�س 

�لنظ������ر عن ر�أي �لباحث������ن يف هذه �حلكاية 

أنه كان  فاإننا نعرف من �لوثائ������ق �لتاريخية �

 
)9(

أور �سامل يوج������د معبد لبع������ل وع�ست������ار يف �

ورمب������ا �أي�ساً لرب مو�آب كامو�س ورب عمون 

أور�سامل. َملْكم.فهم جري�ن �

أور�س������امل �لتي بقيت  ونرج������ح �أن مدينة �

لليبو�سي������ن ومل يدخلها د�وود و�سليمان كانت 

لهة �ملنطقة �عتاد �لنا�س على  ت�سم معابد لآ

�إقامة طقو�سه������م �لدينية فيها حتى يف عهد 

خري على  د�وود و�سليمان ورمبا �أقدم هذ� �لأ

�لعناية بها و�سمح لل�سكان مبمار�سة عباد�تهم 

�سنام و�لنحر�ف عن  فيها فاإنه������م بعبادة �لأ

�لتقي������د بتعاليم يهود� وع������دم �ل�ستماع �إىل 

ن�سائ������ح كهنت������ه، ونظن �أن معب������د�ً من هذه 

أور�س������امل وحولها كان  �ملعاب������د �لتي كانت يف �

متميز�ً فنُ�س������ب بناوؤه �إىل �سليمان كما نُ�سبت 

�إليها عجائب �أخرى.

�رص�ئيلي د�وود  ثاري �لإ ويدعي �لباحث �لآ

و�ِسي�ْسكن �أن جه������ود�ً متو��سلة بُذلت خالل 

أور�سامل ومل  مئة وخم�س������ن عاماً بالتنقيب يف �

تق������دم �أيَّ دليل على وجود طبقة ��ستيطانية 

أو �سور �أو حتى ك�رص فخارية تعود  معماري������ة �

 وهو يف ذلك 
)10(

�إىل ع�رص �ململكة �ملتح������دة

عظ������م من �لباحثن يف  آر�ء �لق�سم �لأ ي������ردد �

تاريخ �ملنطق������ة �لقدمي �لذي������ن يزعمون �أن 

أنه  كت������اب �لعهد �لقدمي ل ينظ������ر �إليه على �

وثيق������ة مكتوب������ة متز�منة م������ع وقوع �حلدث 

فاأ�سفاره قد دون������ت يف �لقرن �خلام�س ق.م 

بعد مرور قروٍن على وقوعه وميكن �أن تكون 

.
)11(

�لنا�س قد ن�سيته

خ������ر �أن مدينة  هذ� �س������يء و�ل�س������يء �لآ

�ليبو�سين �لتي تقع �إىل �ل�سمال من ماي�سمى 

مدين������ة د�وود مل يذكر �س������يء عنها يف كتاب 
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نها بقيت مدينة  �لعهد �لقدمي و�أغلب �لظن لأ

�رص�ئيليون يف ح�سن �سهيون.  يبو�سية وبقي �لإ

وهنا لب������د من نظرة �إىل �لو�ق������ع �لتاريخي 

�سوري يف  لب������الد �ل�سام من خالل �مل�رصوع �لآ

تكوين مملكة عاملية فق������د د�أب ملوكها منذ 

آ�سور باين بال �أي  �سلمان�رص �لثالث وحت������ى �

�لقرن �لتا�سع حت������ى �لقرن �ل�سابع ق.م على 

�إخ�ساع ممالك �ملدن �ل�سامية و�إلز�مهم دفع 

�جلزية ويف عهد جتالت فل�رص �لثالث 742-

727ق.م �أ�سبحت �ملناطق �جلنوبية من بالد 

�سورية  د�رة �لآ �ل�سام ومنها كنعان حت������ت �لإ

مبا�������رصة ومل يك������ن مللوكه������ا دور يف �سوؤونه������ا 

�لعامة وخا�س������ًة �لقت�سادية �لت������ي �أد�رها 

�لتج������ار زد على ذل������ك �أن �ل�رص�ئب �ملدنية 

و�ملعبدي������ة �لتي كانت تدفع للملوك �ملحلين 

هم   و�حلدث �لأ
)12(

آ�سور حتول������ت �إىل خزينة �

أور�سامل �أن حا�رصها �سنحريب عام  يف تاريخ �

701و�أج������رب حزقيا على دف������ع �جلزية.نظم 

آ�سورية و�سم  �سنح������ريب �لبالد يف ولي������ات �

وهذ� يعني �أن 
 )13(

أ�س������دود أور�سامل �إىل ولية � �

�ملدينة ق������د �نتزعت من �ل�سلط������ة �ليهودية 

و�أ�سبحت بيد �سلطة �أخرى )�نظر ما �سياأتي( 

آ�سور �لهيبة   لي�س هذ� وح�سب بل �أعاد ملوك �

أرب������اب كنعان ومعابدهم ويف  و�لقد�سية �إىل �

أربابها �لكنعانية مقد�سة  أور�سامل �لتي بقيت � �

حتى يف ع�رص د�وود و�سليمان ��ستمر �لو�سع 

فيها على حاله فمار�س �ليبو�سيون طقو�سهم 

�لدينية وعباد�تهم يف معابدهم. وين�سب �إىل 

حزقيا حفر نف������ق للو�سول �إىل ماء نبع �ستي 

ور�سامل عام  أثناء ح�سار �سنح������ريب لأ م������رمي �

701ق.م و�لو�ق������ع �أن �لنبع هو د�خل �ل�سور 

�لذي يعود �إىل ع�������رص �لكنعانين يف �لقرن 

�لثامن ع�رص و�لو�سول �إليه ل يحتاج �إىل نفق 

علماً باأن �لكنعانين قد �سيدو� برجاً عظيماً 

ح�سيناً قرب �لنب������ع ك�سفت عليه �لتنقيبات 

 و�آخر عند �لربكة �حلمر� و�متدت 
)14(

ثرية �لأ

ر�������س وفوقها.�إذن ل  �لقن������اة بينهما حتت �لأ

حاجة لنف������ق فهو موجود �أ�س������اًل ورمبا قام 

حزقيا باإ�سالحه فقد عرث يف عام 1880على 

نق�س كتاب������ي يف �لقد�س م�سوه ويتعلق بحفر 

قن������اة �أو جزٍء منها ومل يتف������ق �لباحثون على 

أية حال    وعل������ى �
)15(

ن�سب������ه ول على ع�رصه

أنهم قطع������و� �ملاء عن  �سوري������ون � مل يذك������ر �لآ

�ملدينة �أو حاولو� ذلك كعادتهم يف مثل هذه 

�سورين  �حلالة. ويجمع �لباحثون على �أن �لآ

أور�س������امل  مثلما حا�رصو�  مل ي�سغط������و� عل������ى �

كرث حت�سيناً  و�حتلو� خلي�س  فهي �ملدينة �لأ

و�أهمية.

م������رة �أخ������رى ظهرت م�������رص على م�رصح 

ح������د�ث يف بالد �ل�سام وذلك خالل �لقرن  �لأ
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�ل�ساد�������س ق.م وعندما ��ستولت ع�سرية كلدو 

مرب�طورية  على �ل�سلطة يف بابل و�سقطت �لإ

�سورية �سار ملك م�رص نخو �لثاين بجي�س  �لآ

قوي نحو بالد �ل�سام وهزم جي�س يو�سيوه يف 

جمدو و��سطدم مع نبوخذ ن�رص يف كركمي�س 

فانك�������رص �جلي�������س وعاد �إىل م�������رص وفر�س 

�جلزية على �سيوخ يه������ود� وو�سع على �إد�رة 

أور�سامل  أنه كان يف � �لبالد �إيل ياخيم ومل يذكر �

د�رة �ليهودية  نها كانت ق������د �سلخت عن �لإ لأ

منذ نهاية �لقرن �لثامن ق.م.

بع������د تر�ج������ع �جلي�س �مل�������رصي حلق به 

نبوخ������ذ ن�رص ويف كنع������ان �أجرب يو�خيم على 

�لع������رت�ف ب�سلطته ودفع �جلزية له وو�سفه 

باأنه من يهود� وملا �أ�سبح �سدقيا �سيخاً على 

أر�د �لنعت������اق من نري باب������ل فامتنع  يه������ود� �

عن دفع �جلزي������ة فاأر�سل نبوخذ ن�رص جي�ساً 

أر��س������ي يهود� وحا�رص  ع������ام 589ق.م �حتل �

أور�س������امل ث������م �حتلها ونقل �سدقي������ا �إىل ربله  �

جنوب������ي حم�س مقر نبوخ������ذ ن�رص ومل يذكر 

أور �سامل وفيما بعد �أ�سيف  �سيئ������اً عن �أحو�ل �

�إىل �أخب������ار �حلملة �ملدون������ة يف �سفر �مللوك 

أنه بعد مرور  آية 30-8� �سحاح 25:� �لثاين �لإ

�سه������ر على �أ�رص �سدقيا ونقله �إىل ربله ح�رص 

�لقائ������د �لع�سكري �لبابل������ي نبو �رصد�ن ودمر 

�ملدينة ؟! وهنا نت�ساءل ملاذ� تعامل �لبابليون 

أور�سامل بهذه �لطريق������ة و�لنتظار حتى  م������ع �

مرور �سهر؟ نحن نرجح �أن هذ� �خلرب �لذي 

خبار �لبابلية قد ح�رص يف �خلرب  ل توؤي������ده �لأ

ثرية مل  �سا�س.زد عل ذلك �أن �لتنقيبات �لأ �لأ

آثار من عهد �سدقيا؟! تك�سف عن �

 بعد �سقوط مملك������ة كلدو دخلت �لبالد 

�لعربية م������ن م�رص حتى بالد �ل�سام و�لعر�ق 

ول م������رة حتت �سلط������ة �أجنبية هي �سلطة  ولأ

خمينين. �لأ

ويق������ال �أن كور�������س قد �أمر باإع������ادة بناء 

أو��سط �ليهود  �لهيكل وعند �نت�سار �خلرب يف �

قامت �ملعار�س������ة للفكرة بن�ساط جمموع ملنع 

أر�دت �أن تنفرد  �لعم������ل بذريع������ة �أن يه������ود� �

�رص�ئيلين عن  باأعم������ال �لبن������اء و �إبع������اد �لإ

أينا �أن  �سح������اح 4(ويف ر� �مل�سارك������ة )عزر� �لإ

هذه �ملعار�سة تع������ود جذورها �إىل �عرت��س 

�ليه������ود على بناء هيكل لل������رب فهم �عتادو� 

على �إقامة طقو�س �لعبادة عند خيمته و�أمام  

أية  أنهم �سيدو� معابد يف � �لتابوت.ومل يعرف �

أور�س������امل جُمهد وم�سني   مدينة و�ل�سعي �إىل �

فف�سلو� �لبقاء على طقو�س عباد�تهم �لربية 

أ�سلفنا.هنا يذكر �ل�سفر  أور �سامل كما � حتى يف �

أو بيت �لرب  أع������ادو� بناء �لهيكل � �أن �ليهود �

أنهم �أعادو� بناءه كما كان يف عهد  ومل يذكرو� �

ن �سليمان مل ياأمر بت�سييد  �سليمان ! رمب������ا لأ
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أور�سامل  هيكل بل �كتف������ى بال�سماح ل�س������كان �

مبمار�س������ة طقو�سهم �لديني������ة يف معابدهم 

)�نظ������ر ما�سب������ق( وجرى على ه������ذ� �لتقليد 

أُتهم �سليمان من قبله  أُته������م كما � عزر� �لذي �

�رص�ئيلين ذكور  بال�سماح بالزو�ج من غري �لإ

�سارة هن������ا �إىل �أن عزر� قد  و�إن������اث وجند �لإ

أقلية  �ع������رتف باأن �ليهود يف �لبالد �أ�سبحو� �

يحيط بهم �لغرباء من كل جانب )ر�جع عزر� 

آية 11(فهل ��ستطاعو� �إعادة بناء  �إ�سحاح 9 �

�لهيكل؟!

ويت�ساءل �لباحثون ملاذ� تبنى كور�س بناء 

هيكل يف ه������ذه �ملدينة �لبعيدة عن مقره يف 

بابل؟و�لو�ق������ع �أن �إعط������اء �لتعليمات باإعادة 

بن������اء �لهيكل ل يعني بال�رصورة تنفيذ �لعمل 

كما �أن و�سف كور�س باأنه نفذ �أمر �لرب فيه 

عادة  أنه مل يق������دم �سيئاً لإ �سٌك كم������ا ونرجح �

 رمب������ا ويف �سياق عه������ده باإعادة 
)16(

�لبن������اء

ماخرب������ه نبوخذ ن�رص �سم������ح للجميع ومنهم 

يه������ود� مبمار�سة طقو�سه������م �لدينية من غري 

تف�سيل و�حد على �آخر !ومما يدعنا لل�سك 

يف �سحة �خلرب �أن و�يل بالد �ل�سام �لفار�سي 

�لذي كان يقي������م يف دم�سق �إبان عهد كور�س 

آية 3-6( قد وجه  ول )عزر� �أ�سح������اح 5:� �لأ

�سوؤ�لً �إىل �لبالط �لفار�سي ي�ساأل عن �سحة 

�أمر كور�س يف �إعادة بناء بيت �لرب ومل تذكر 

خيمينية �سيئ������اً عن �جلو�ب �إمنا  �لوثائق �لأ

آية 6 وما بعد  ذك������ر يف �سفر عزر� �أ�سحاح 5 �

أو�مر كور�س  آية 12 ن�س � �سحاح 6 حتى � و�لإ

!!
)17(

فقط ومل يتطرق �إىل �جلو�ب

قلية  ويف �لع�������رص �لهيلن�ست������ي بقي������ت �لأ

�ليهودية يف �لبالد على دينها علماً باأن �لق�سم 

عظم منها �حت�سن �لثقافة �لهيلن�ستية �لتي  �لأ

�سادت �مل�رصق و�أخذ �لطاب������ع �لديني �ملتاأثر 

بالثقافة وطقو�������س �لعبادة �لهيلن�ستية ينت�رص 

وتبعته طبق������ات كثرية من �ل�سكان و�أ�سبحت 

أنظ������ار �ل�سكان  �ملد�ر�������س �لهيلن�ستية حمط �

 )18(
أور�سامل �أكرث من بيوت �لعبادة وخا�سة يف �

ب������ن �حلاخامات على  �لتي �سهدت �رص�عاً 

�ل�سلطة.فانت�رص �حل������زب �ملو�يل لل�سلوقين 

يف عه������د �نتيوف�س �لر�ب������ع 175-163 و�سار 

على قو�عد �لثقافة �ليونانية. 

 وهن������ا لبد من �لتاأكيد على نقطة هامة 

يجمع �لباحثون على �سحتها ودورها �لبارز 

ر�مية  يف ثقافة �ملنطقة وتتمثل يف �أن �للغة �لآ

ومنذ �لقرن �لثامن ق.م قد �أ�سبحت لغة �لنا�س 

يف بالد �ل�س������ام و�لعر�ق ويف �لدور �لفار�سي 

�أ�سبحت لغة �لدول������ة �لر�سمية تتخاطب بها 

مع �إد�ر�ت �لبالد . �لتي خ�سعت لها.

ويجم������ع �لباحثون �أن �للغ������ة �لعربية قد 

�أ�سبحت لغ������ة �لكهنة فق������ط وعامة �ليهود 
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ر�مية – �ليهودية و�نخرطو� يف  يتكلم������ون �لآ

ثقافة �ملنطقة.

ويف �خلتام جنمل ما قلناه �أن فكرة بناء 

أور �سامل قد ��سطدمت على  بيت لل������رب  يف �

�لدو�م مبعار�س������ة �ملتزمتن �ليه������ود �لذين 

رغبو� يف �أن تكون طقو�سهم �لدينية ثابتة ل 

تتغري وهي �ل�س������الة �أمام تابوت �لرب �لذي 

نُقل معهم مما دعا د�وود للتخلي عن �لفكرة 

وترك �أمر تنفيذه������ا �إىل �سليمان وقد �متنع 

خرى  أرباب �ل�سعوب �لأ �سليمان ع������ن معاد�ة �

أور�سامل قائمة يدخلها  وبقيت معابده������م يف �

ول  أي�س������اً )ر�جع �ملل������وك �لأ بع�������س �ليهود �

�سورين  �إ�سح������اح 11( كم������ا �أن �حت������الل �لآ

للبالد منذ �لقرن �لتا�س������ع ق.م تبعه حتويل 

آ�سورية ح�سب  منا�س������ك �لعبادة �ملحلي������ة �إىل �

آ�سور ففقدت �ملعابد �ملحلية  منا�س������ك عبادة �

آ�سوري������ة عن������د  ��ستقالليته������ا وحتول������ت �إىل �

�جلميع مب������ا فيهم �ليه������ود ومل يتغري �حلال 

يف دور �لبابلي������ن و�لفر�س.وف�ساًل عن ذلك 

رباب �لكنعانية و�مل�رصقية  نرى �أن عباد�ت �لأ

�لقدمية �إي������ل وبعل وع�ست������ار و�سم�س و�سن 

بقي������ت معابدها يف كل م������كان و�تهم �ليهود 

بع�سهم لبع�س يف عبادتها.

أور�سامل �إىل  ل �لع������رب �ل�س������م � وقد ح������وَّ

�لقد�س عندما �أ�سبحت �أوىل �لقبلتن وثالث 

�حلرمن �ل�رصيفن �ن�سجاماً مع معنى �ل�سم 

�لقدمي وهو �ملكان �ملقد�س. 
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�لقد�س.. هذه �ملدينة �لعريقة �ملقد�سة، ذ�ت �لوهج �ملتميز بن �سائر �ملدن 

نبياء و�ملر�سلن، و�ملحجة  يف تاري������خ �لب�رصية، و�ملتاألقة عرب �لع�سور، مدينة �لأ

وىل للم�سلم������ن، �ملدينة �لتي حتت�سن كني�سة  �لك������ربى للم�سيحين، و�لقبلة �لأ

ق�سى وقبة �ل�سخرة �مل�رصفة.. هذه �ملدينة �خلالدة باقية  �لقيامة و�مل�سجد �لأ

ن�سانية، برغم �رص��سة �حلقد وفد�حة �جلور  جيال وذ�كرة �لإ أبد� يف �سمري �لأ �

وحماولت �لطم�س و�لت�سوي������ه، و�لتزوير و�لتهويد.. �إن �آفاق �لقد�س ل حتد، 

وجمال �لقول فيها ل ينفذ..

�صـــــــــــــورة القد�س

يف اأ�صـــــــعار اجلهــــــــــاديات

❁ اأ�ستاذ بجامعة حلب وع�سو يف جممع اللغة العربية بدم�سق. 

ò

❁
د.عمر الدقاق 
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حر�ست يف در��ستي هذه – تبعا لطبيعة 

مو�سوعها – على �أن تكون ن�سيجا متالحماً 

دب ووقائ������ع �لتاريخ، �إذ  م������ن معطي������ات �لأ

ألق �حلياة �ملتوهجة، ي�سور مناحيها،  �ل�سعر �

وينفعل بحو�دثه������ا، ويحمل – على وجه من 

�لوجوه - �أجلى مالحمها.

و�إذ� كانت مقول������ة »�لتاريخ يعيد نف�سه، 

أو �أن ه������ذه �لليلة �سبيهة بالليل������ة �لبارحة«  �

�سحيحة ولو �إىل حد �سئيل، فاإن حال وطننا 

�لعربي �ليوم يف مو�جهة �خلطر �ل�سهيوين 

يف �إب������ان �لقرن �حل������ادي و�لع�رصي������ن �سبيه 

�إىل ح������د كبري مب������ا كانت عليه ح������ال �لبالد 

�سالمية يف �آو�خر �لقرن �حلادي  �لعربية �لإ

ع�رص وخالل �لق������رن �لثاين ع�رص �إبان �لغزو 

تي من �لغرب، ثم �لغزو �ملغويل  �ل�سليبي �لآ

تي من �ل�������رصق. �إذ �لعرب موزعون �سيعاً  �لآ

وطو�ئ������ف، ومفرقون دويالت و�إمار�ت. فقد 

كان �حل������كام يف و�د و�سعوبه������م يف و�د �آخر، 

وكان باأ�سه������م فيما بينهم �سديد�ً وت�سارعهم 

عل������ى �ل�سلطة قد بلغ �مل������دى. مع فارق بن 

�رص�ئيلي  م�س بطابع������ه �لقومي �ل�سائد، �لإ �لأ

– �لعرب������ي. غري �أن �لغ������زو غزو يف كل حال، 

و�لنزوع �إىل �لتحرر هو �أي�ساً يف كل حن. 

دب �لعربي �إب������ان �لغزو  لق������د كان ل������الأ

�سالمي حيز هام  �ل�سليبي لب������الد �مل�رصق �لإ

جي������ال �لعربي������ة �ل�سالفة �لتي  يف �سم������ري �لأ

يام، بكل  ق������در لها �أن تعي�س حر�رة تل������ك �لأ

ما �نطوت عليه من معاناة وقهر، ومن حمن 

و�آلم، وكذلك ب������كل ما حفلت به من مباهج 

وم�رص�ت و�نت�سار�ت..

دباء، �سعر�ء وكتاباً وخطباء،  فقد و�كب �لأ

حد�ث �جل�سام يف ذلك �لع�رص، ول �سيما  �لأ

ع������رب �لقرن �ل�ساد�س �لهجري – �لثاين ع�رص 

�مليالدي، وبد� �سوتهم �أكرث جالء و�أعلى دوياً 

يف ظل هذ� �ملثلث �لقوي من �حلكام �لعرب، 

عماد �لدين ونور �لدين و�سالح �لدين. فهم 

�لق������ادة �لعظام �لذين قدر له������م �أن ي�سهدو� 

�مل������د �ل�سليبي يف بالد �لع������رب كما �سهدو� 

حد�ث،  �نح�س������اره، و�أن يعا�رصو� �أهم تلك �لأ

بل �أن يكونو� �إىل حد كبري هم �سانعيها. 

م�������س، لي�س يف نظر  عل������ى �أن ما كان بالأ

أياماً �نق�ست،  �لعرب �ليوم حقبة م�س������ت و�

و�إمن������ا هو ما�س حي ي�������رصي ن�سغه يف كيان 

م������ة، فتعي�س على وهج������ه وتنت�سي باألقه.  �لأ

أنه������ا يف فرت�ت نهو�سها  مم � وم������ن طبيعة �لأ

تلوذ مبا�سيها، وت�ستوحي �أجمادها �ل�سالفة، 

وتعي�س على ن�سوة ذكرياتها �لغابرة. و�لنه�سة 

�لعربية �حلديثة �ساأنها يف ذلك �ساأن �لنه�سة 
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وروبية قبلها، كانت ترمي منذ �لبد�ية، �إىل  �لأ

بعث �ملا�سي �لعريق، و�إحياء �لرت�ث �لغابر. 

ح������د�ث يذك������ر بع�سه������ا ببع�������س،  �إن �لأ

ثر يف  ول�سيم������ا حن تك������ون قوية بعي������دة �لأ

مور �أن يذكرنا  حياة �لنا�س. فم������ن طبيعة �لأ

�لغزو �ل�سهي������وين �حلدي������ث لفل�سطن وما 

أر�������س �لعرب، بالغزو �ل�سليبي  جاورها من �

�لقدمي للمنطقة نف�سه������ا يف �مل�رصق �لعربي 

ل�سيما �أن كال �لغزوين ذو طابع ��ستيطاين، 

أنهم������ا كليهما وفد� من �لغ������رب، و��ستمد�  و�

باأ�سهما ومقوم������ات بقائهما منه، ف�سال عن 

ت�ساب������ه عجيب يف كثري من �لوقائع و�ملو�قف 

و�ملالب�سات و�لظروف �لتي �كتنفت �لغزوين، 

مر م������ن طبيعة  ف������اإذ� هم������ا يف ح�سيل������ة �لأ

و�حدة. 

ثار �لت������ي ترتبت على  ولئن كان م������ن �لآ

�لغ������زو �ل�سهيوين للوطن �لعربي �أن ظهر يف 

أدبن������ا �حلديث �سعر ونرث يف مقاومة �لغز�ة،  �

ث������ار �لتي ترتبت على �لغزو  فقد كان من �لآ

�ل�سليبي كذل������ك �أن ظهر عند �أ�سالفنا �أدب 

ح������د�ث وي�سور  يق������اوم �لغزو ويلتح������م بالأ

لم.. �ملطامح و�لآ

كل ذل������ك ينم بو�سوح عل������ى �أن �لعدو�ن 

م�س  دب يف �لأ باق، و�ملعركة م�ستمرة، و�أن �لأ

و�ليوم مو�ك������ب للحياة، ماد�مت هذه �حلياة 

م������ة، م�سطرب������ة بن  ناب�س������ة يف ج�س������د �لأ

جو�نحها. 

�سدمة الجتياح و�رصام ال�سعر 

كان �لهجوم �ل�سليبي يف �لبدء �جتياحا 

�سالمي مل ي�سبق له  مفاجئا لبالد �ل�������رصق �لإ

مثيل من قبل يف �لتاريخ، فاإذ� �ل�سدمة قوية 

و�ملفاجاأة مذهلة، ومل يكن �لعرب، يف حالهم 

تلك، ي�ستطيعون �سيئا جتاه �أعد�ئهم. وهكذ� 

�أخذت مدنهم تتهاوى تباعاً كلقيمات �سائغة 

دون عن������اء كبري لدى �لغازي������ن. �إنها مرحلة 

�ملباغت������ة �لتي بد� �لع������رب يف �إثرها وكاأنهم 

يرتنح������ون، فاختل فيه������م �لت������و�زن و ر�نت 

عليهم �لبلبلة. حقا لقد كانت مقاومة عفوية 

آنية، ولكنه������ا �آلت يف معظمها �إىل  ومع������ارك �

خفاق، و�نتهى �أكرثها �إىل �لهزمية.. �لإ

وىل من �لعدو يف  كانت ه������ذه �ل�رصبة �لأ

مر ذكية، ف�ساًل عن كونها �ساعقة،  و�قع �لأ

فق������د �أدرك �ل�سليبي������ون من������ذ �لبد�ي������ة �أن 

مر  �لطري������ق �إىل �لقد�س ل بد �أن مير �أول �لأ

عرب طري������ق متعرج طويل، فاختارو� لغزوهم 

جه������ة ماأمون������ة وز�وية بعي������دة، بحيث يكون 

أي�س������ا �إىل قدر  ذلك يف �أق�س������ى �ل�سمال، و�

معل������وم نحو �لد�خل يف �جت������اه �ل�رصق، ومن 
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ثم �لن������زول �إىل �سو�حل �ل�سام و�لهيمنة على 

�ملو�نئ و�لثغ������ور لتبقى �خلطوط مت�سلة مع 

وروبية.  وطان �لأ �لأ

ول �حتالل �لرها )�أورفة(،  كان �لهدف �لأ

وه������ي �إم������ارة م�سيحية كان������ت عهدئذ تابعة 

�سالمية، وكانت تعد خام�س �ملعاقل  للدولة �لإ

�لدينية للن�سارى، »وهذه �لرها – كما يقول 

�ساحب كتاب �لرو�ستن – من �أ�رصف �ملدن 

عن������د �لن�سارى و�أعظمه������ا حماًل، وهي �أحد 

�لكر��سي عنده������م، فاأ�رصفها �لبيت �ملقد�س، 

ث������م �أنطاكية، ث������م رومية، ث������م ق�سطنطينية، 

و�لره������ا«، وقد �أ�ساف ه������ذ� �ملوؤرخ �إىل ذلك 

قوله »وكان على �مل�سلمن من �لفرجن �لذين 

بالره������ا �رص عظي������م«. فقد كان������ت ��ستباحة 

�ل�سليبي������ن للمدن يف �أعق������اب كل �حتالل، 

أبنائها وتخريب بيوتها �أمر� ل حميد  وتقتيل �

ت �لقل������وب هلعا، وكانت �أهو�ل  عنه. فامتالأ

أ�سعار غزيرة  وكان������ت �أحز�ن، كذلك كان������ت �

�سى وتطفح باملر�رة.  تن�سح بالأ

ولعل جانباً من حال �لطغيان و�لفو�سى 

مر ل������دى �ساعر ل نعرف له  �نعك�������س �أول �لأ

��سماً، �ساقه ذلك �خلطب �لفادح �إىل ت�سوير 

معان������اة قومه بعب������ار�ت تنم عل������ى �لفجيعة 

وت�سج بال�ستغاثة:

�سيمًا  ����س���الم  ب���الإ ال��ك��ف��ر  اأح����ل 

النحيب ل��ل��دي��ن  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ول 

م����ب����اح  ودم  ������س�����ائ�����ع  ف�����ح�����ق 

���س��ب��ي��ب ودم  ق����اط����ع  و����س���ي���ف 

فقل لذوي الب�سائر حيث كانوا

اأج��ي��ب��وا هلل وي��ح��ك��م، اأج��ي��ب��وا

وتو�ل������ت �لنكب������ات، وه������ام �لكثريون من 

�سكان �لقد�س وبع�س مدن �ل�ساحل يف �ل�سام 

على وجوههم من وطاأة �لحتالل �ل�سليبي، 

حتى لذ بع�سهم بالعر�ق، ور�حو� يروون يف 

بغد�د ما لقيه قومهم من �أهو�ل، وكيف قاوم 

حم������اة بيت �ملقد�س �حل�س������ار �سهر�ً كاماًل، 

أ�سو�ره������م، ونفدت موؤو نتهم،  حتى تهدمت �

وقلت ذخريته������م، فا�سط������رو� �إىل �لت�سليم. 

و�ندف������ع �لغ������ز�ة يهي������ج روؤو�سه������م �لغي������ظ، 

وت�سطرب نفو�سهم باحلقد، وتلعب بعقولهم 

ن�س������وة �لنت�سار، فذبح������و� كل من لقوه من 

أه������ل �ملدينة �ملقد�سة ن�ساء و�أطفالً و�سيوخاً  �

ثري �أن  ف�ساًل ع������ن �ملحاربن. وذكر �ب������ن �لأ

أ�سبوعا يقّتلون ويذّبحون، حتى  �لفرجن لبثو� �

�إنهم فتكو� بعدد كبري مم������ن لذو� بامل�سجد 

مان �لذي  أنه������م منحوهم �لأ ق�سى برغم � �لأ

طلب������وه، ومل يرع �لعدو لهم ذم������ة ول عهد�ً. 

فبكى �لكثريون يف بالط �خلليفة ويف حمافل 
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بغد�د ما ناب �إخوتهم من �سيم وهو�ن. غري 

م������ر ببغد�د مل يزي������دو� �سيئاً على  �أن �أويل �لأ

تذر�ف �لدموع �ل�سخي������ة.. وكانت �سيحات 

يف و�د مل تل������ق ما ت�ستحق������ه من نخوة وطنية 

ول ديني������ة ول �إن�سانية. ويف تلك �لغمار نظم 

بيوردي وه������و يف �لعر�ق ق�سيدة  �ل�ساعر �لأ

نب������اء �لفاجعة  موؤث������رة �إثر �سماع������ه تلك �لأ

فقال:

ال�سواجم مزجنا دماء بالدموع 

للمراحم  عر�سة  منا  يبق  فلم 

أد�ن �ل�ساعر يف بغ������د�د ظاهرة �لبكاء  و�

وب������ن �أن �لدم������وع ل جتدي نفع������اً ول ترد 

وطناً:

اإذا احلرب �سبت نارها بال�سوارم 

امل���رء دم���ع يفي�سه  ف�����رص ���س��الح 

وعل������ى معه������ود �أقو�ل �ل�سع������ر�ء يف مثل 

حو�ل عمد �ل�ساعر �إىل �إبر�ز فظاعة  هذه �لأ

�لهول ومن ثم ر�ح ي�ست�رصخ �سمائر قومه : 

جفونها  ملء  العني  تنام  وكيف 

ع��ل��ى ن��ك��ب��ات اأي��ق��ظ��ت ك��ل نائم 

واإخوانكم يف ال�سام ي�سحي مبيتهم 

ظهور املذاكي اأو بطون الق�ساعم 

ملّحة تدعو  واحلرب  دعوناكم 

الق�ساعم  الن�سور  باأحلاظ  اإلينا 

ت�����راق�����ب ف���ي���ن���ا غ�������ارة ع��رب��ي��ة 

باهم تطيل عليها الروم ع�س الأ

فاملالح������ظ �أن �ل�ساع������ر يع������زف حلن������ه 

�حلما�س������ي �ل�سجي عل������ى وترين ركينن من 

�سالم. �لقومية و�لدين، �أو من �لعروبة و�لإ

وكان ل ب������د للم�سلم������ن �أن يفيق������و� من 

�ل�سدمة، ليدركو� ه������ول ما تعر�سو� له وما 

أنبتت  حد�ث �أن � �س������ارو� �إليه. وما لبث������ت �لأ

مر �جللل،  من كان عليه �أن يت�سدى لهذ� �لأ

م������ة عهدئذ برجل  فق������د جاد �لزمن على �لأ

أ�������س، ��سمه عماد  ذك������ي �سج������اع ذي نظر وبا

�لدي������ن زنك������ي. وكان يحكم با�س������م �خلليفة 

أقاليم �لب�رصة وو��سط يف �لعر�ق. لقد �أعلن  �

عم������اد �لدين يف جمل�سه رف�س������ه و�قع قومه 

�ملهن وقال على مالأ من �سامعيه وهو ممتلئ 

غيظاً وحمية: »ق������د �سجرنا مما نحن فيه، 

�أيف كل يوم ميلك �لبلد �أمري؟«. 

وكان �أن ندبه �ل�سلطان حممود �ل�سلجوقي 

يف �أعق������اب تفاقم خطر �لفرجنة ليتوىل �أمر 

آه �أ�سلب  �ل�س������ام ويزحف �إليه������ا، بع������د �أن ر�

أ�سدهم باأ�ساً.  رجاله عود�ً و�

وهك������ذ� كان عم������اد �لدين ه������و �لبطل 

�سالم  �ملنتظر �لذي �لتمع كال�سهاب يف دنيا �لإ

و�لعروب������ة �ملتخبط������ة يف ظلم������ات �لتفرقة 
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وو�س������ط رياح �لت�س������ارع على �ملغ������امن. لقد 

ب������د�أت حمالته تتكلل بالنجاح �سد �ملنتفعن 

و�خلونة و�ملتخاذلن، ويف �لوقت نف�سه �سد 

ع������د�ء �ملحتلن. فعلى  �لغز�ة �لطامعن و�لأ

يديه ب������د�أت حمالت �لتحري������ر و�ل�سرتد�د. 

عل������ى �أن �أهم ن�رص حققه عم������اد �لدين يف 

حيات������ه هو حترير �لرها، قاع������دة �أول �إمارة 

�سالمي.  �أقامه������ا �ل�سليبيون يف �ل�������رصق �لإ

أه������اج قر�ئح �ل�سعر�ء،  ويبدو �أن فتح �لرها �

ور�أى فيه �بن �لقي�رص�ين فتح �لفتوح:

بتمامه  م��ب�����رصًا  ال��ف��ت��وح  ف��ت��ح 

ي��ب  الآ النهار  �سدر  يف  كالفجر 

ب�����دري�����ة وق������ف������ة  اأي������������ة  هلل، 

�ساحب  باأمين  �سحائبها  مطرت 

وهذ� �لتطلع �لالهف نحو �لتحرر �ملن�سود 

كان يتجلى بعد كل ن�رص يحققه �لعرب على 

�لفرجن������ة، كم������ا يب������دو يف كل ق�سيدة مدح 

ينظمها �ساع������ر، ويف كل �سطر تهنئة يخطه 

كاتب. و�أغل������ب �لظن �أن �لنا�س تفاءلو� بفتح 

أو� �أن �ل�ستي������الء على هذ� �لثغر  �لرها، ور�

�سوف يقود �إىل ��سرتد�د �لقد�س وعكا و�سائر 

�ل�ساحل يف بالد �ل�سام. وهذه �لرغبة �لعارمة 

�لتي عرب عنها بع�س �ل�سعر�ء مل تكن عار�سة 

أو فردي������ة حمدودة بل كان������ت �أمنية  عاب������رة �

جماعية تر�ود نفو�������س �جلميع �لذين كانو� 

أم������ل روؤية ذلك �ليوم �ملوعود.  يعي�سون على �

أو  ومثل هذ� �لربط بن ه������ذ� �ليوم و�لغد، �

يام وم�ستقبلها عرّب عنه �ساعر  بن حا�رص �لأ

�لزنكين �بن �لقي�رص�ين �إذ قال:

ف���������اإن ي�����ك ف����ت����ح ال�����ره�����ا جل��ة 

ف�����س��اح��ل��ه��ا ال��ق��د���س وال�����س��اح��ل 

ور�أى �أن �لفرجن������ة �لدخ������الء �لغا�سبن 

مر ر�حلون: أنهم �آخر �لأ لبد �

ف��ه��ل ع��ل��م��ت ع��ل��م ت��ل��ك ال��دي��ار 

راح������������ل.. ب�����ه�����ا  امل�����ق�����ي�����م  اأن 

ثم وقع �ملق������دور وحم �لق�س������اء، ولفظ 

أنفا�سه يف قلعة  آخ������ر � عم������اد �لدين �ل�سهيد �

جعرب على �سفة �لفر�ت بن يدي ولده �ليافع 

نور �لدين. وكاأن �لقدر قد �ختار هذ� �لقائد 

أبيه، ويت�سلم من  مر بعد � �جلديد لينه�س بالأ

بن يديه تل������ك �ل�سعلة �لوهاجة، ثم ليم�سي 

قدماً يف م�سرية �لتحرير. 

حتت لواء التوحيد 

قد�ر للحاكم �لفذ و�لقائد  لقد هياأت �لأ

�ل�سجاع نور �لدين حممود رجاًل �آخر من هذ� 

أو �أعظ������م منه يكون لزعيمه ع�سد�ً  �لطر�ز �

يوبي، �لذي  مته �سند�ً. �إنه �سالح �لدين �لأ ولأ

ر�ح ينف������ذ �سيا�سة موله نور �لدين، ومي�سي 
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أبعد مدى على �سعيد توحيد �ل�سمل  بها �إىل �

ر�س. �إذ ��ستطاع �سالح �لدين �أن  وحترير �لأ

يوؤ�س�س دولة جدي������دة يف م�رص بعد �أن �أطاح 

بخالفة �لفاطمين. 

ولعل ق�سي������دة �بن �سن������اء �مللك يف هذ� 

�ل�س������دد ذ�ت �أهمية بارزة بن �أمثالها، فهي 

ف�س������اًل عن جم������ال معانيها وق������وة مبانيها 

تنطوي عل������ى �ل�سعور �لقومي �لطاغي �لذي 

كان يتعاظم يوماً بعد يوم، ويزد�د ��سطر�ماً 

كلما رفده زيت جديد يف �إثر فتح مبن. ومما 

يك�سب ق�سيدة �بن �سن������اء مزيد� من �ل�ساأن 

على هذ� �ل�سعيد �أن ناظمها �ساعر م�رصي 

�سالمية –  فا�س������ت نف�سه بهذه �مل�ساع������ر �لإ

�لعربية. فقد ذ�ب يف �سمري �ل�ساعر �لعامل 

�جلغ������ر�يف وتال�ست �مل�ساف������ات يف �إثر ن�رص 

باهر �نعقد لو�وؤه ل�سالح �لدين، حن دخلت 

مدينة حلب يف حوزته، هذه �ملدينة �لر�ب�سة 

�سالمي،  يف �أق�س������ى �ل�سم������ال من �لع������امل �لإ

و�لق�سيدة تقارب �ل�ستن بيتاً قال فيها :

ويف زم��ان ابن اأي��وب غدت حلب 

من اأر�س م�رص، و�سارت م�رص من حلب 

وي�سي������د �ل�ساعر �مل�������رصي بهذ� �حلدث 

�ل������ذي �جنلى عن �لن�������رص �خلال�س �لنا�سع 

م������ن خالل ر�ي������ات �سالح �لدي������ن �ل�سفر�ء 

�خلفاقة، حي������ث جموع �ملقاتلن بحر ز�خر، 

و�ل�سي������وف تتد�فع كامل������وج، و�خلوذ�ت تربق 

كحبات �لزبد : 

�سوابغها  يف  منه  الفوار�س  تبدو 

بني النقي�سني، من ماء ومن لهب

ق�سى على فلك وحل من حولها الأ

على على قطب ودار من برجها الأ

ولع������ل م������ن �أهم م������ا تف�سح عن������ه تلك 

�لق�سائ������د �حلما�سية هو �إعر�بها يومئذ عن 

ت به نفو�س  مة، وت�سويرها ما �متالأ �سمري �لأ

�لعرب من ��ستب�س������ار و�أمل يف �سبيل حترير 

أ�سب������اب �لن�رص �ملبن  �لقد�������س و��ستكم������ال �

و�لفتح �لقريب، حيث يقول �بن �لقي�رص�ين:

ق�سى بذي جلب فانه�س �إىل �مل�سجد �لأ

يوليك �أق�سى �ملنى فالقد�س مرتقب

و��ستب�رص �مل�سلمون با�سرتد�د مدن �ل�ساحل 

أيقنو� �أن  و�لد�خل، و��ستعادة بيت �ملقد�س، و�

أنه ل  م������ا �أخذ بالقوة ل ي�س������رتد �إل بالقوة و�

يطهر رب������وع �لقد�س �لتي دن�سه������ا �لغا�سب 

�س������وى �لدم �لغزير، وقد ع������رب عن ذلك �بن 

�لقي�رص�ين بقوله يف ق�سيدة �أخرى :

ك����اأين ب��ه��ذا ال��ع��زم ل ف��ل ح��ده 

مر  ق�سى( وقد ق�سي الأ واأق�ساه )بالأ

وقد اأ�سبح )القد�س(  املقد�س طاهرًا 

ولي�س �سوى جاري الدماء له طهر
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أ�سد �لدين �سريكوه ومعه  وكان �أن م�سى �

�ب������ن �أخيه �سالح �لدين على ر�أ�س جي�س �إىل 

�لقاه������رة �سنة 559 ه�. وهكذ� �أ�سبح �لعرب 

يف �ل�س������ام وم�رص حتت قي������ادة و�حدة قادرة 

عل������ى �أن تطبق بكما�ستها على �إمارة �لقد�س 

�ل�سليبي������ة، و��ستطاع �سالح �لدين بعد ذلك 

�أن يحقق هدفاً كبري�ً ل بد منه لبلوغ �لن�رص 

�حلا�س������م وهو توحيد �سم������ل �لبالد �لعربية، 

فد�ن������ت له م�������رص و�ل�س������ام و�ملو�سل وبالد 

�جلزيرة وديار بك������ر و�حلجاز و�ليمن وجزء 

من بالد �ملغرب، وتدفق عليه �ملجاهدون من 

مة يف  رجاء، و�ن�سبت مو�رد �لأ جميع تلك �لأ

�سبيل حركة �جلهاد. 

دب  مور �أن يو�كب �لأ وكان من طبيعة �لأ

حد�ث �جل�س������ام وينفعل مبا تنطوي  تلك �لأ

عليه من �نت�سار�ت باهرة، كانت تهز �سمري 

أل�سنة  مة، وتلهب قر�ئح �ل�سعر�ء، وت�سحذ � �لأ

�خلطب������اء. وقد ذكر بع�������س �لد�ر�سن زهاء 

خم�سن �ساع������ر�ً، منهم �مل�������رصي و�ل�سامي 

و�لعر�ق������ي.. كانو� يقدم������ون �إليه حيث كان، 

�سعار  فيب������ادرون �إليه مهنئن، وين�س������دون �لأ

مادح������ن وممجدي������ن. وقد و�س������ف �لعماد 

�سفهاين بع�س ه������ذه �ملحافل من مثل ما  �لأ

�أعقب �سل�سلة �نت�سار�ته �ل�سابقة، وذلك قبل 

معركة حطن و��سرتد�د �لقد�س بب�سعة ع�رص 

عاماً فق������ال: »كنت جال�ساً ب������ن يدي �مللك 

�لنا�رص �س������الح �لدين بدم�سق يف د�ر �لعدل 

فح�رص �ل�ساعر �سع������ادة �ل�رصير – وهو من 

�أهل حم�س – ووق������ف ين�سد هذه �لق�سيدة 

يف �لعا�������رص من �سعبان �سن������ة �إحدى و�سبعن 

وخم�سمئة، وقد ��ستهلها بالغزل:

ببانها  ال��ق��دود  اأع��ط��اف  حيتك 

كثبانها ع��ل��ى  ت��ي��ه��ًا  ان��ث��ن��ت  مل���ا 

أن������ه يف �ليوم �لتايل �حتفل  وذكر �لعماد �

�حلفل، بح�سور �أهل �لف�سل، فاأن�سد �ل�ساعر 

بن يدي �سالح �لدين:

ل يقعدنك ما حلوا وما عقدوا 

�سد هم الذئاب، واأنت ال�سيغم الأ

أي�ساً  وكان مم������ن ق�سدو� �إىل د�ر �لعدل �

بدم�سق �لبه������اء �ل�سنجاري، وهو من �ملو�سل 

فاأن�سد ق�سيدة مطلعها:

جردت من فتكات حلظك مرهفا 

وه����ززت م��ن ل��ني ال��ق��وام مثقفا

وكان �س������الح �لدين د�ئ������ب �حلركة كثري 

�لتنقل، ل يكاد ي�سرتي������ح به جو�ده يف �أر�س 

حت������ى ينه�س �إىل �أخ������رى. وحن بلغ حم�س 

مرة وع�سك������ر بالعا�سي، ق�س������د �لنا�س �إىل 

خيمته مرحبن، وفيهم �ل�ساعر مهذب �لدين 

�ملو�سلي حيث قال من ق�سيدة:
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حتى  لديك  ال��ف��رجن  خ�سع  وم��ا 

ال��ك��ف��اح م����ن  ي���ط���اق  م�����ال  راأوا 

ت ب����الده����م ���س��ه��ال وح���زن���ا م������الأ

اأ������س�����ودًا حت���ت غ���اب���ات ال���رم���اح

أر�سل �ل�سع������ر�ء بق�سائدهم  وكثري� م������ا �

�إىل �س������الح �لدين وهم بعيدون عنه يقرئونه 

�لتحيات ويقدمون ل������ه �لتهاين عرب ق�سائد 

مطول������ة، كما فعل �سبط ب������ن �لتعاويذي من 

أبو علي �حل�سن �جلو�ين من م�رص..  بغد�د، و�

وق������د �ساع �لكثري من هذ� �ل�سعر �لغزير، بل 

مل يبق من معظم������ه �سوى �لقليل روت بع�سه 

دب وكتب �لرت�جم، مثل  �أو مطالعه كت������ب �لأ

كتاب �لرو�ست������ن، وجري������دة �لق�رص، ومثل 

عيان.. وكثري� ما  دباء ووفي������ات �لأ معجم �لأ

يرد ذكر ل�سعر�ء مدح������و� �سالح �لدين دون 

�أن نعرث لهم يف ذلك على �سعر. 

أ�سامة بن منقذ �أمري  ورمبا يكون �ل�ساعر �

أر�سلو� �إىل  أ�سهر �لذين � �سيزر وفار�سها م������ن �

�س������الح �لدين �إ�سادة بباأ�س������ه وح�سن تدبريه، 

وقد بعث �إليه بجملة من �لق�سائد، �لو�حدة 

حد�ث �لتي  خرى، يف �إثر بع�������س �لأ بع������د �لأ

كان������ت ت�ستجد عهدئذ ب������ن �حلن و�حلن، 

من ذل������ك ق�سيدتان د�ليت������ان وثالثة ميمية 

وغريها..

وكث������ريون هم �ل�سع������ر�ء �لذين عا�سو� يف 

�إبان �لقرن �ل�ساد�������س �لهجري، �لثاين ع�رص 

�مليالدي، وعا�رصو� �أحد�ث ع�رصهم وو�كبو� 

عمال  حياة �سالح �لدين �حلافلة بجالئل �لأ

�سافة �إىل �لذين  ورو�ئع �لنت�س������ار�ت، فبالإ

�سب������ق ذكرهم كان لعمارة �ليمني �سعر ح�سن 

أ�ساد بجي�سه �جلر�ر  يف �سالح �لدين حينما �

آخ������ره يف م�سارف دم�س������ق و�أوله يف  �ل������ذي �

�سفاف �لنيل. 

ر�س ول �سيما بيت  عل������ى �أن ��سرتجاع �لأ

أي������دي �ل�سليبين كان �لهاج�س  �ملقد�س من �

مل �لكبري �لذي كان ي�سطرب يف  أو �لأ �مللح �

أدبائهم،  أل�سنة � نفو�س �لعرب ويتجلى عل������ى �

أمثل������ة ذلك ما جنده يف ق������ول �لعماد  وم������ن �

�سفهاين خماطباً �سالح �لدين وحا�ساً �إياه  �لأ

على مهاجمة �لقد�س وق�سم ظهر �لفرجن :

�سالم حتى تغادروا وما يرتوي الإ

لكم من دماء الغادرين بها غدرا

فرجن �سوط عذابها ف�سبوا على الإ

�رصا  باأن يق�سموا ما بينها القتل والأ

�إىل �أن ي�س������ل �إىل بي������ت �لق�سيد مطالباً 

بفتح بيت �ملقد�س:

ول تهملوا البيت املقد�س،واعزموا 

على فتحه غازين وافرتعوا البكرا
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و�لذي يعنينا يف هذ� �ملجال �ملحدود من 

�سفهاين وغريه من �ل�سعر�ء  �سعر �لعم������اد �لأ

�ملعا�رصين ل�سالح �لدين هو تعبريهم – كلما 

وج������دو� �إىل ذل������ك �سبيال – عن ه������ذ� �لهم 

�لدفن �لذي كان يعتل������ج يف نفو�سهم بل يف 

�سمري �لعرب و�مل�سلم������ن كافة، �إنه ��ستعادة 

ق�سى و�سخرته  بي������ت �ملقد�س وم�سج������ده �لأ

�مل�رصف������ة، وهذ� ما جن������ده �أي�ساً يف ق�سيدة 

�سفه������اين �إذ يقول مناجياً  �أخ������رى للعماد �لأ

�مللك �لنا�رص:

به  وا�سفك  القد�س  وافتح  ف�رص 

دم��������اء م���ت���ى جت����ره����ا ي��ن��ظ��ف

البالد  تلك  الكفر  م��ن  وخ��ّل�����س 

امل����وق����ف يف  اهلل  ي���خ���ل�������س���ك 

وحن غز� �سالح �لدين �ساحل فل�سطن 

و��ستعاد غزة وع�سقالن �سنة 566ه� �نتع�ست 

م������ال و��ست������دت �لعز�ئم، و�أخ������ذ �جلميع  �لآ

يتطلعون بلهفة و��ستب�سار �إىل �ملرحلة �لتالية 

ونهاية �ملطاف. 

ويف ر�أي عم������ارة �ليمن������ي �أن هذ� �لفتح 

ملدن �ل�ساحل مل يكن ل�سالح �لدين �سوى �سلم 

نح������و حتقيق �لهدف �لكبري، حيث يتطلع كل 

م�سلم تطلع �مل�سوق �لالهف �إىل ما بعده وهو 

فتح بيت �ملقد�س �لذي طال �نتظاره:

لوعة املقد�س  للبيت  وهيجت 

الت�سوق اإل��ي��ك  منه  بها  ي��ط��ول 

فتحه نحو  �سلم  ه��ذا  وغ���زوك 

وم���ط���ّرق  رائ������د  واإل  ق����ري����ب����ًا، 

هو البيت اإن تفتحه، واهلل فاعل 

مغلق  ال�سام  م��ن  ب��اب  بعده  فما 

أم������ام �لقائد  لقد كان �له������دف و��سحا �

�س������الح �لدين من������ذ �أن �متلك زم������ام �مللك 

مور مرهونة  مة. غري �أن �لأ وت������وىل زعامة �لأ

باأوقاته������ا، �إذ كان ل ب������د م������ن حتقيق جملة 

عمال قبل خو�������س �ملعركة �لفا�سلة،  م������ن �لأ

وهكذ� وبعد �سل�سلة م������ن �ملعارك و�لغزو�ت 

مت خالله������ا �قتحام ح�سون وقالع و��سرتد�د 

ق������رى وبلد�ن، �نعط������ف �س������الح �لدين �إىل 

تدعيم �لدولة وبنيانها. 

ويف ي������وم م�سهود توقف �سالح �لدين يف 

�أعلى جبل �ملقطم  بالقاهرة وهو على �سهوة 

ج������و�ده عند مدخ������ل �لقلع������ة )�لتي عرفت 

أ�سد  بعدئ������ذ بقلعة �سالح �لدين( ومن حوله �

�ملحاربن باأ�ساً و�أعظم �لفر�سان �ساأناً، خرج 

�لنا�س لتوديعه وقد غلبهم �لتاأثر، و��ستبدت 

أل�سنتهم بالدعاء له،  بهم �حلما�سة، وعل������ت �

فا�ستمع يف �رص�دقه �إىل �خلطباء و�ل�سعر�ء، 

آمل������ن �خلري عل������ى يديه حت������ى يظهره �هلل  �
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على �أعد�ئه. ثم م�سى �إىل دم�سق لي�ستكمل 

��ستعد�ده متخذ� منها قاعدة جلنده ومركز 

جتمع للمتطوعة و�ملجاهدين من �سائر بقاع 

�ل�سام و�جلزيرة. 

ال�سعر يف موكب الن�رص

يف نه������ار �جلمعة �لر�ب������ع ع�رص من ربيع 

خر �سنة 583 ه�������، 1187 م  خرج �سالح  �لآ

�لدين بجي�سه من دم�س������ق و�جته جنوباً، ثم 

�نعط������ف قلياًل �إىل جهة �لغ������رب قا�سد�ً �إىل 

مدين������ة طربية، فتمهل عل������ى �سطح �له�سبة 

ينتظ������ر ق������دوم �ل�سليبين �لذي������ن �جتمعو� 

يف �أعد�د كبرية مب������رج �سفرية باأر�س عكا، 

ولكنه������م مل يتحركو� من �أماكنهم، �إذ �نق�سمو� 

بن حمبذ ملهاجمة �سالح �لدين، وموؤثر بقاء 

جي�سهم متمركز� يف موقعه ليح�سن �لت�سدي 

للعرب. 

م������ر كثري�ً، �إذ قام �سالح  ومل يطل بهم �لأ

�لدي������ن بهجوم مباغت عل������ى مدينة طربية، 

و�قتحمه������ا يف �ساعة و�حدة. وخالل نهارين 

م������ن �لهول ت�ست������ت �سمل �لفرجن������ة ور�حو� 

يرجعون �لقهقري. فتبعهم �لعرب و�أحاطو� 

بهم من كل جان������ب، و�أطلقو� عليهم �ل�سهام، 

ثم حمل������و� عليه������م بال�سي������وف. و�عت�سمت 

�أعد�د كبرية منهم يف �ليوم �لثاين بتل حطن 

أ�س������د �مل�سايقة. ويروي  ف�سايقهم �لع������رب �

�سد�ء من جند �سالح  �ملوؤرخ������ون �أن بع�س �لأ

عد�ء،  آبار �لأ �لدين عم������دو� �إىل �إف�ساد مياه �

ع�س������اب �لياب�سة  أ�سعل������و� �لنري�ن يف �لأ كما �

�ملحيطة مبو�قعهم، فز�د هذ� من �رتباكهم، 

عل������ى حن كان������ت �رصبات �جلي�������س �لعربي 

تنه������ال عليهم دون ه������و�دة، فت�سدع كيانهم 

ر�س بقتالهم،  و�نفرط عقدهم، و�كتظت �لأ

قر�ر بالهزمية،  وعندئ������ذ مل يجدو� بد�ً من �لإ

�رص بجم������وع كبرية خوفاً من  فا�ست�سلم������و� لالأ

�رصى �لناجن �مللك  �لقتل. وكان يف عد�د �لأ

أرناط(  )غود فري( و�أخوه �مللك )بلدوين( و)�

حاكم �لكرك و�ل�سوبك. 

لقد كان������ت معركة حطن �سديدة �لوطاأة 

عل������ى �ل�سليبين، ومل ي�سب������ق �أن ذ�قو� مثلها 

منذ قدم������و� من ديارهم غازين. وقد هزمو� 

هزمي������ة نكر�ء كما حتط������م جي�سهم �جلر�ر، 

أ�سري. وكان يوم تاريخي  فر�حو� بن قتي������ل و�

أغ������ر يف حي������اة �مل�سلمن ب������ات مقروناً على  �

أيام بدر  �سعي������د و�ح������د باأجمادهم �لك������ربى �

و�لقاد�سية و�لريموك..

و�نطل������ق �سوت �ل�سعر يومئذ مهلاًل لهذ� 

�لن�رص �لعظيم، وتكاثر �ل�سعر�ء بباب �سالح 

�لدي������ن مهنئن، وتو�لت علي������ه �لق�سائد من 
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كل ح������دب و�سوب، وكلها ر�سى و��ستح�سان، 

و�سعادة و��ستب�سار. ومن هذ� �لقبيل ق�سيدة 

لعلي بن �ل�ساعاتي يقول فيها بن�سوة عارمة:

املبينا  ال��ف��ت��ح  ع��زم��ات��ك  ج��ل��ت 

م��ن��ي��ن��ا ف���ق���د ق�����رت ع���ي���ون امل��وؤ

مل��ا  �������س������الم  الإ اأخ�����ي�����ذة  رددت 

لها �سمينا  ال��زم��ان  غ��دا ���رصف 

ق���ل���وب���ا  ����������رصت  ك�������م  هلل  ف�����ي�����ا 

اأب������ك������ت ع���ي���ون���ا ك������م  وي��������ا هلل 

ع�����رو������س  اإل  ط������ري������ة  وم����������ا 

ت���رف���ع ع����ن اأك������ف ال��الم�����س��ي��ن��ا 

منها  ���س��الم  الإ فري�سة  ق�سيت 

م�������اين وال��ظ��ن��ون��ا  و����س���دق���ت الأ

ابتهاجا ال��ق��د���س  معاطف  تهز 

واحلجونا  مكة  عنك  وت��ر���س��ي 

نطقا  ي��ط��ي��ق  اجل���م���اد  اأن  ف��ل��و 

ل���ن���ادت���ك: »ادخ���ول���ه���ا اآم��ن��ي��ن��ا«

�سا ففي )بي�سان( ذاقوا منك بوؤ

م�سفدينا اأت���وك  )���س��ف��د(  ويف 

ف����ال ع������دم ال���������س����اآم و����س���اك���ن���وه

الدفينا ال��داء  بها  ت�سفي  ظبي 

وق��ل��ب ال��ق��د���س م�������رصور، ول���ول

حزينا  م��ك��ت��ئ��ب��ا  ل��ك��ان  ���س��ط��اك 

ويطيب لل�ساعر �بن �ل�ساعاتي �أن ي�ستلهم 

�رص�ق يف  يف ق�سيدت������ه �لطويلة مو�ط������ن �لإ

أبيات������ه حيناً بع�س  تر�ث������ه �لعريق، في�سمن �

آيات �لق������ر�آن �لك������رمي، �إذ همت �جلماد�ت  �

أو ين�سج  باأن تقول )�دخلوها ب�سالم �آمنن(، �

قوله على غر�ر بائية ب�سار م�ستعري�ً �سورته 

�لذ�ئع������ة �لت������ي ت�س������ري �إىل �أن �ل�سي������وف يف 

�ملعركة هي �لتي كانت تنري قتامة �لنقع حن 

�أخذت تتهاوى كالكو�ك������ب، فيهتدي بربيقها 

�لفر�سان:

ي���ك���اد ال���ن���ق���ع ي���ذه���ل���ه���ا ف��ل��ول 

ب�������روق امل���ا����س���ي���ات مل����ا ه��دي��ن��ا 

ويف موكب �لف������رح �لغام������ر، �إثر معركة 

حطن، ينظم �ل�ساع������ر فتيان �ل�ساغوري ما 

ح������دث يف ذلك �لي������وم، في�س������ف جانباً من 

تف�سيالت �ملعركة وجزئيات �لقتال على نحو 

قلم������ا �لتفت �إىل مثله �ل�سع������ر�ء يف نزوعهم 

�سهاب  �ملعهود �إىل �لقت�ساب يف �لو�سف و�لإ

يف �ملدي������ح، فف������ي ق�سيدة له ن������رى طالئع 

�ملحارب������ن �ل�سليبين بخيوله������م، �ملطهمة، 

�سد�ء وهم يتنادون لقتال  يعتليها فر�سانهم �لأ

�لعرب، ويطلقون �سيحات �حلرب:

جا�ست جيو�س ال�رصك يوم لقيتهم 

ال�سّمر  م��ت��ون  ع��ل��ى  ي��ت��ذام��رون 

الرماح �سدورهم اأطراف  اأوردت 

حمر النجيع الأ فولغن يف علق 
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وهذ� �لقول ي�سري �إىل ما كان من حقيقة 

ق������وة �ل�سليبين وم������دى ��ستعد�دهم ملالقاة 

�لعرب، ومنحى �ل�ساعر يف �لو�سف هو عدم 

�لتهوي������ن من باأ�س �لعدو ب������ل �إن�سافه وبيان 

قدر�ته، وهذ� يعيد �إىل �أذهاننا ما درج عليه 

كثري من �سعر�ء �حلما�س������ة عند �لعرب، ول 

�سيما ما عم������د �إليه عنرتة يف معلقته. وتاأثر 

�ل�ساعر هن������ا بال�ساعر �جلاهلي و��سح على 

لف������اظ و�ملعاين، ب�س������دد ت�سوير  �سعي������د �لأ

منازلت������ه خل�سم������ه �لعني������د ،�أو ما جنده يف 

بائية ب�سار خالل و�سفه جلي�س �لعدو �لذي 

كان يف �نت�ساره كجنح �لليل، ويف عدده كعدد 

أو  �حل�سى، ويف كرثة �سالحه كغابة �ل�سوك، �

م������ا كان �أخري�ً من �إ�س������ادة �ملتنبي يف ميميته 

فاق  بجي�س �لروم �لذي زحم������ت �أطر�فه �لآ

وبلغت زمامه �أذن �جل������وز�ء.. ومع ذلك بد� 

�ليوم من �س������ري معركة حطن �أن �ل�سليبين 

�سالمي،  على قوتهم ل قبل لهم باإيقاف �ملد �لإ

ولي�س بو�سعهم قهر �لعرب �لذين طاملا �أعدو� 

لهذ� �ليوم ما ��ستطاعو� من قوة ومن رباط 

�خلي������ل يرهبون به عدوه������م. وهكذ� ��ستعر 

لهي������ب �لقت������ال، و�نربى �ملجاه������دون �لعرب 

ه������و�ل، فال يغادرونهم  يذيقون �أعد�ءهم �لأ

كما يقول فتيان �ل�ساغوري �إل بعد �أن ترتوي 

رماحهم �ل�سمر من دماء �لفرجنة �حلمر. 

ويف �ملقاط������ع �لتالية من �لق�سيدة �أي�ساً 

�أن �أكرث ما كان يرى يف زحمة �للتحام، حيث 

يفغر فاه �ملوت �ل������زوؤ�م، روؤية جماهد عربي 

وه������و ينق�س كال�سهاب يف �إثر مقاتل �سليبي 

يرك�س بخفة �أمام������ه رك�س �لعفاريت ع�ساه 

ينجو بجلده من �لقدر �ملحتوم:

ف��ه��ن��اك مل ي��ر غ��ري جن��م مقبل 

يف اإث����ر ع��ف��ري��ت رج��ي��م م��دب��ر 

ويف �إثر ذل������ك ��ستطاع �لقائ������د �لعربي 

�قتحام مدينة �لكرك �حل�سينة ومن بعدها 

مدينة نابل�س، و�ل�ستي������الء على �لكثري مما 

يف رب������وع فل�سطن من مو�ق������ع وقالع. وكان 

�بن �سناء �مللك �ساع������ر �سالح �لدين يو�كب 

حد�ث وي�سف هذه �لنت�سار�ت، ثم  هذه �لأ

ي�سف م������ا كان بعد ذلك تهاوى ما تبقى من 

مدن �ل�سام حتت �رصبات جي�س �سالح �لدين 

وقذف �حل�سون �ملعادية مبجانيقه: 

بربعها  ن��زل��ت  اأن  مل���ا  ف��ن��اب��ل�����س 

اأقامت بهم حق ال�سيافة والنزل

وقد رجمتها املنجنيقات اإذ رمت 

رذل.. جاهل  كافر  لعني  ل�سيخ 

وكان �أن تابع �لقائد �سالح �لدين زحفه 

�ملقد�������س، فيمم وجهه �سط������ر بيت �ملقد�س، 
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حد، �خلام�س ع�رص  أبو�ب �ملدينة يوم �لأ فبلغ �

من �سهر رجب �سنة 583ه�، 1187 م. وكانت 

أ�سو�ر  �لقد�س مدين������ة ح�سينة حتيط به������ا �

منيعة، فحا�رصها �لعرب من جميع جهاتها، 

أبر�جها. وقد �حتمى  ون�سبو� �ملجانيق لدك �

�ل�سليبي������ون يف د�خلها بعد �أن عقدو� �لعزم 

أنهم بعد �أن حتملو�  عل������ى �لدفاع عنها. غري �

أيام �أدركو� �أن ل قبل  �حل�سار نحو�ً من �سبعة �

لهم بذلك �جلي�������س �لظافر وقوته �ل�ساربة، 

ول �سيما بع������د �أن خ�سدت �سوكتهم، ووهت 

عزميته������م، وحتققت يف حط������ن هزميتهم. 

أيهم  أو� من �خلري حقن دمائه������م، وقر ر� ف������ر�

عل������ى رفع ر�يات �لت�سليم، وجرت مفاو�سات 

أبه �سهماً  على �رصوطه. وكان �سالح �لدين كد�

أو يتجرب.  مت�ساحماً مع �أعد�ئه ومل يتكرب �

ويف يوم �جلمعة �ل�ساب������ع و�لع�رصين من 

رجب ع������ام 583 ه�، �ملو�فق ملنت�سف ت�رصين 

ول م������ن عام 1187 م دخل �لنا�رص �ملظفر  �لأ

�ملدين������ة �ملقد�سة. و�سادف ذلك �أن �مل�سلمن 

أي�س������اً بذكرى ليلة  �حتفلو� يف تل������ك �لليلة �

�رص�ء. وكان ن�رص�ً موؤزر�ً وفتحاً مبيناً.  �لإ

ويف �إثر ذلك �ملنعطف �لتاريخي �حلا�سم 

طار �سيت �لنا�رص �سالح �لدين، وعم �لفرح 

و�لبته������اج جموع �لع������رب و�مل�سلمن، فدوت 

�سماع، و�نغمرت  �أخب������ار �نت�س������اره يف كل �لأ

مبحبت������ه كل �لقل������وب، وغد� رج������ل �ل�ساعة 

بطال.  وبطل �لأ

وما �إن بلغت �لب�رصى �جلديدة بفتح بيت 

أر�������س �لكنانة، حتى  �ملقد�س بع������د حطن، �

أل�سنة كتابهم  هلل �لنا�س وك������ربو�، و�نطلقت �

و�سعر�ئه������م تتبارى يف �لتعب������ري عن ن�سوتهم 

به������ذ� �لفتح �ملب������ن، وكان �س������وت �بن �سناء 

�مللك م������ن م�رص �سوتاً مدوي������اً ومنتظر�ً يف 

دب، وق�سيدته كم������ا هو �ساأن �لكثري  عامل �لأ

من �أمثالها جتمع بن �ملديح و�حلما�سة، �إنه 

يوبي مرة �أخرى �ليوم بعد  يخاطب �لبطل �لأ

م�س �لقريب يف ق�سيدة �سينية  �أن خاطبه بالأ

�سالفة، حن حط بباأ�سه يومئذ على حطن، 

فيقول:

ت��ه��ن��ا  ف���ت���ح  ب������اأي  اأدري  ل�����س��ت 

ي��ا م��ن��ي��ل ال�����س��الم م��ا ق��د متنى 

قد ملكت اجلنان ق�رصًا فق�رصا 

فح�سنا ح�سنا  ال�ساآم  فتحت  اإذ 

وج�����رت م��ن��ه��م ال����دم����اء ب���ح���ارًا 

�سفنا  ف��وق��ه��ا اجل���زائ���ر  ف��ج��رت 

وغربا ���رصق��ا  ال��ب��الد  ملكت  ق��د 

ف�����اق ���س��ه��ال وح��زن��ا  وح���وي���ت الآ
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كذلك بادر علي بن �ل�ساعاتي من جديد 

وبت�ساوؤل �ملذهول �ملفت������ون، �إىل ت�سوير وقع 

�لنباأ �لعظيم �لذي جل عن �أن يحيط به نظم 

أو نرث من �خلطب: من �ل�سعر �

ية العظمى  اأعيًا، وقد عاينتم الآ

ية حال نذخر النرث والنظما  لأ

أي�سا �أن  وكان طبيعي������ا يف موكب �ل�سعر �

�سفهاين �ساعر �سالح �لدين  يكون للعماد �لأ

وكاتب������ه ما يقوله يف ه������ذه �ملنا�سبة، م�سيد� 

بن�رص مليكه �لعظيم، وما كان له على �لعرب 

و�مل�سلم������ن م������ن ف�سل عميم. وق������د ��ستهل 

أ�ساه ملفارقة موله  عر�ب ع������ن � ق�سيدته بالإ

منذ �أن غادر ذل������ك �لقائد �أر�س �لكنانة يف 

حملته �لكربى جماه������د� لتحرير �لوطن من 

دن�س �لحتالل، فقال:

ا�ستوح�س القلب مذ غبتم فما اأن�سا

واأظلم اليوم مذ بنتم فما �سم�سا 

�رص�ف  ومن م�رص �أي�سا �س������ور نقيب �لأ

�������رصف �لدين �جلو�ين ذلك �لفرح �لغامر يف 

�إث������ر �نت�سارين خالدي������ن : حطن و�لقد�س، 

يكاد �ملرء ل ي�سدق �أخبارهما فقال :

اأت�����رى م��ن��ام��ا م���ا ب��ع��ي��ن��ي اأب�����رص 

تك�رص  والفرجنة  يفتح  القد�س 

قد جاء ن�رص اهلل والفتح الذي 

وعد الر�سول ف�سّبحوا وا�ستغفروا 

فتح ال�ساآم، وطهر القد�س الذي 

املح�رص ن��ام  ل��الأ القيامة  يف  ه��و 

حيث الرقاب خوا�سع، حيث العيون 

خ���وا����س���ع، ح��ي��ث اجل���ب���اه ت��ع��ّف��ر 

�سالم من عجب به  ملك غدا الإ

ب���ه تتبخرت  وال��دن��ي��ا  ي��خ��ت��ال، 

مة يومئذ  وتعك�س �لق�سي������دة م�ساعر �لأ

مل �ملن�سود،  أتتها �لب�رصى بتحقي������ق �لأ حن �

بعد �أن غل������ب �لت�ساوؤم عل������ى �لنفو�س، وكاد 

�لنا�������س ي�ست�سلمون للياأ�س، ف������ال غر�بة بعد 

ذلك �أن يقر لدى �ملوؤمنن باأن ما حدث كان 

ن�رص� م������ن �هلل ووفاء مبا وعد ب������ه ر�سوله، 

بيات على �لعديد من �ملعاين  و�أن تنط������وي �لأ

حو�ل من  �لديني������ة �ملعهودة يف مثل ه������ذه �لأ

�لت�سبي������ح و�ل�ستغفار، ومن �لتطهر و�لقيامة 

و�حل�رص..

وكان فخ������ر �لكت������اب �حل�س������ن بن علي 

يام �لغر  �جلويني قد �س������ور �نفعاله بتلك �لأ

فقال من ق�سيدة طويلة :

اأع��وان  امللك  لهذا  ال�سماء  جند 

من �سك فيهم فهذا الفتح برهان

نبياء، وما  هذي الفتوح فتوح الأ

اأثمان  فعال  ال�سكر بالأ �سوى  له 
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ولعل من �أهم ما يورده �ل�ساعر يف ق�سيدته 

أي�ساً، فيما يقارب �لنزعة �لتوثيقية، �إ�سارته  �

�إىل بع�������س �حلقائق �لتاريخي������ة، بل ر�سده 

للو�قع �ل�سيا�سي و�لجتماعي و�لنف�سي حلال 

�لعرب عهدئذ قبل �أن تكتحل عيونهم مبر�أى 

ذلك �لفتح �ملبن:

ت�رصخ  اهلل  ب��الد  ع��ام��ا  ت�سعون 

وعميان �سم  اأن�ساره  ���س��الم  والإ

ومن ه������ذ� �لقبيل من مي������ل �ل�ساعر �إىل 

�لنزعة �لتوثيقية قوله بعد ذلك مبينا �لطابع 

�ل�رصيع بل �ل�ساعق للمع������ارك �لكربى �لتي 

��ستط������اع بف�سلها �سالح �لدي������ن �أن يح�سم 

�ل�رص�ع �إىل حد كبري بن �لعرب و�لفرجنة:

يف ن�سف �سهر غدا لل�رصك م�سطليا

ف��ط��ه��رت م��ن��ه اأق���ط���ار وب���ل���دان 

لو اأن ذا الفتح يف ع�رص النبي لقد

ت����ن����زل����ت ف����ي����ه اآي����������ات وق��������راآن

وم������ا �أجم������ل �ملبالغ������ة يف ه������ذ� �لبيت 

خري.  �لأ

أنه ملا ي�سرتع������ي �لنظر يف هذ� �لغمار  و�

�سعار �أن تطري �أخبار �لفتح  من �خلط������ب و�لأ

أ�سماع  �ملبن �إىل �أق�سى �ملعم������ورة وتالم�س �

ندل�س، فتهز  أبن������اء �لعموم������ة �لع������رب يف �لأ �

نفو�سهم وتخفف عنهم بع�س ما كانو� يعانونه 

م������ن غفلة حكامهم ووط������اأة �أعد�ئهم. ونحن 

و�جدون �س������ورة لهذه �مل�ساع������ر يف ق�سيدة 

ندل�سي �لرحالة �ل�ساعر  نظمها �بن جبري �لأ

أ�ساد فيها مبو�هب �لنا�رص �سالح �لدين : و�

اأط�����ل�����ت ع���ل���ى اأف�����ق�����ك ال����زاه����ر 

�����س����ع����ود م�����ن ال����ف����ل����ك ال�����دائ�����ر 

ث�����اأرت ل��دي��ن ال���ه���دى يف ال��ع��دا

ث�����ائ�����ر  م���������ن  اهلل  ف����������اآث����������رك 

وق�����م�����ت ب���ن�������رص اإل���������ه ال�������ورى 

ف���������س����م����اك ب����امل����ل����ك ال����ن����ا�����رص

وج�����اه�����دت جم���ت���ه���دا ����س���اب���را

ف����ل����ل����ه اأج�������������رك م�������ن ����س���اب���ر

ف���ت���ح���ت امل����ق����د�����س م����ن اأر�����س����ه

ال��ط��اه��ر و���س��ع��ه��ا  اإىل  ف���ع���ادت 

امل��رت�����س��ى  ق��د���س��ه  اإىل  وج���ئ���ت 

ف���خ���ل�������س���ت���ه م�����ن ي�����د ال���ك���اف���ر 

وكان بي������ت �لق�سي������د يف ق�سي������دة �بن 

جب������ري قوله، وكاأنه �لق������ر�ر يف نهاية �لن�سيد 

�ل�سعيد:

ال���������س����اآم يف  م���ل���ك���ه���م  واأدب�������������ر 

ال������داب������ر  ك�����اأم�����������س�����ه�����م  ووىل 

و�إذ تعود �لقد�س �إىل حوزة �لعرب، ت�ستد 

�للهفة على ��ستعادة ما تبقى من مدن �ل�ساحل 

ويف مقدمتها �سور، وبد� ذلك يف قول فتيان 

�ل�ساغوري يخاطب �سالح �لدين:
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فانه�س )ل�سور( فهي اأح�سن �سور

مل�سور ب���دت  ال��دن��ي��ا  ه��ي��ك��ل  يف 

�سفه������اين ق�سية  كذلك يث������ري �لعماد �لأ

�سور و�سائر م������دن �ل�ساحل على هذ� �لنحو 

من �لهتمام، ول �سيما بعد حترير �لقد�س، 

وه������و �لذي و�كب ب�سعره معظم ما �سلف من 

�أحد�ث:

قل للمليك �سالح الدين، اأكرم من

ر�س، اأو يركب الفر�سا مي�سي على الأ

من بعد فتحك يوم القد�س لي�س �سوى

)�سور(، فان فتحت فاق�سد )طرابل�سا(

واأخل �ساحل هذا ال�سام اأجمعه 

م��ن ال��ع��داة وم��ن يف دي��ن��ه نك�سا

❁    ❁    ❁

ث������م كانت وف������اة �لقائ������د �لعظيم �سالح 

�لدين حدثا فاجع������ا، ومل يحدث لدويه نظري 

منذ وفاة �خللف������اء �لر��سدين. وقد �رتاع له 

�ل�سع������ر، فرثاه �أحر �لرث������اء، وندب فيه تلك 

�خل������الل �ل�سمحة �لت������ي جعلت������ه حبيبا �إىل 

�لقلوب، �أثري� لدى �لنفو�������س، ورمز� للدفاع 

عن حمى �لدي������ن وربوع �لوطن. و�إن ما قيل 

ليم  م������ن �سعر ومن نرث �أعقاب ه������ذ� �لنباأ �لأ

كان �سديد �لغ������ز�رة، ويكاد يف معظمه يبكي 

�لعظم������ة و�لقوة، و�حلزم و�ل�سجاعة، و�لعزة 

و�لكر�مة، و�لتقوى و�ل�سماحة. ولعل ق�سيدة 

�سفهاين ت�سلح  و�حدة كق�سيدة �لعم������اد �لأ

ن تك������ون �سورة للم�ساع������ر �ملريرة يف ذلك  لأ

أبياتها بلغت  �لي������وم �حلزين، كم������ا �أن ك������ون �

مئت������ن و�ثنن وثالثن بيت������ا ي�سري �إىل مدى 

جالل: �سى و�لإ �نغمار �لنفو�س مب�ساعر �لأ

�سمل �لهدى و�مللك عم �ستاته  

و�لدهر �ساء، و�أقلعت ح�سناته 

❁    ❁    ❁

اجلهاديات يف ميزان النقد:

أن������ه كان لل�سعر �لعربي  و�سفوة �لق������ول �

دور ه������ام يف �أحد�ث ه������ذ� �لع�رص، ول�سيما 

ع������رب �لقرن �ل�ساد�س �لهج������ري، �لثاين ع�رص 

�ملي������الدي، وذلك يف ظل �ملثلث �لقوي: عماد 

�لدين ونور �لدين و�سالح �لدين، وهم �لقادة 

�لعظام �لذين عا�رصو� �ملد �ل�سليبي يف ديار 

حد�ث  �سالم ثم �نح�س������اره، كما و�كبو� �لأ �لإ

حو�ل هم  �جل�س������ام وكان������و� يف كثري م������ن �لأ

�سانعيها. 

وغد� �ل�سعر عهدئذ ترجمانا قويا ملا كان 

ي�سطرب به ذلك �لع�رص من وقائع و�أحد�ث، 

بعد �أن كان������ت م�سامينه �سحل������ة حمدودة. 

حد�ث ع�رصها،  و�إن يف مو�كب������ة �لق�سائد لأ

وجعلها من �لقو�يف مر�يا ملا حولها.. كل ذلك 
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�أعطى �ل�سعر �سم������ة �حلياة وطابع �ل�سدق، 

وغد� هذ� �ل�سع������ر �ملوروث عن تلك �حلقبة 

�سجال ذ� �أهمية معرفية يف و�سف �لكثري من 

حو�ل و�ملالب�سات، بل تاأريخ ما ل ي�ستطيع  �لأ

مة  �لتاري������خ �لنهو�س به من ت�سوير منازع �لأ

ور�س������د �سمريها وم�ساعره������ا. وكان �ل�سعر 

يحف������ز �لقادة و�حلكام عل������ى �لعمل، ويقوي 

فيهم �لعزم على �جلهاد، ويزيد يف نفو�سهم 

�ل�سع������ور بالثق������ة و�لباأ�س. ومعل������وم �أن كثري�ً 

من �ل�سع������ر �لعربي، ول �سيم������ا هذ� �ل�سعر 

ح������د�ث، �سعر حمفلي يلقى �إلقاء  �مللتحم بالأ

أو ين�س������د �إن�ساد� يف �ملجال�س،  يف �مل�ساجد، �

أو قائد على �أن يقع  حيث يحر�س كل حاكم �

يف نفو�س �لقوم �ملوقع �لذي يريدون. 

ومن جهة �أخ������رى، كان كل حادث �سعيد 

أو قه������ر خ�سم، �أو  مور � م������ن ت�سلم زم������ام �لأ

حتقيق �نت�س������ار على ع������دو.. حافز� يهيج 

قر�ئ������ح �ل�سعر�ء وي�ساع������ف نظمهم، فتلتئم 

ل�سنة على  يف �إثر ذلك �ملحاف������ل، وتنطلق �لأ

�ملناب������ر.. ويك������ون لذلك كله وق������ع يف �إمتاع 

دب  �لعامة و�إر�ساء �خلا�سة، حيث تغدو لالأ

ثر يف تهيئة  مهمة �إعالمية ودعائية بالغة �لأ

�لنفو�س وتوعية �لعقول وتعبئة �مل�ساعر.

وكان �حل������كام، ول �سيما �لقادة يف هذ� 

�لع�رص، يحر�سون على ح�سور هذه �ملحافل 

عياد ويف �أعقاب  أيام �جلم������ع و�لأ �حلا�سدة �

مور وحتقيق �لنت�سار�ت، فيطربون  تويل �لأ

مل������ا ي�سمعونه من حمد وثناء، ويجودون على 

�ل�سعر�ء مبا يكون لديهم من ف�سل وعطاء. 

آخ������ر حر�س �ل�سعر�ء على  وعلى �سعيد �

عالم  أ�سماء �لق������ادة �لأ ذك������ر جمموعة م������ن �

مر�ء �حلكام �لذين �رتبطت �سخ�سياتهم  و�لأ

أ�سماء �لبلد�ن  حد�ث، وكذل������ك �إير�دهم � بالأ

و�ملو�قع و�حل�سون �لتي كانت م�رصحا لتلك 

حد�ث.. كل ذل������ك كفيل بان ي�سفي على  �لأ

تلك �لق�سائد �سمة و�قعية بارزة. 

�سعار �لتي جتاوبت فيها  و�إن ��ستقر�ء �لأ

�أ�سد�ء �لغزو �ل�سليب������ي ي�سري بجالء �إىل �أن 

حمورها كان �سورة �لبطل، وما ينطوي عليه 

من �خل�سال و�لفعال، ومن ثم متجيده ون�سبة 

�لف�سل �إليه، وهذ� منحى ميكن تقبله وفهم 

ن �لنعط������اف �لذي حتقق بخروج  دو�عيه لأ

�لعرب من عه������د �ل�سعف و�لتمزق �إىل عهد 

�ملنع������ة و�لتالحم �إمنا م������رده �إىل همة �أفر�د 

مة بعد طول  بعينهم جاد بهم �لزمان على �لأ

يام  قحط و�حتبا�س، فكان �أن �أجنبت تلك �لأ

ق������ادة عظاما مثل عماد �لدي������ن ونور �لدين 

ألفو� �لقلوب  و�سالح �لدين و�أمثالهم، �لذين �
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أبو�  �ملتناف������رة وجمعو� �جلهود �ملبع������رثة، ور�

�ل�سدع، ووح������دو� �ل�سم������ل.. وكان كل ذلك 

�إيذ�نا بن�رص من �هلل وفتح قريب..

ومع ذل������ك وبرغم �لرتكيز عل������ى �سورة 

�لبط������ل �لفرد وم������ا تنطوي علي������ه يف �أغلب 

حي������ان من مبالغات معهودة، فاإن �ل�سعر�ء  �لأ

مل يغفلو� دوما �ملجهود �جلماعي للمجاهدين 

ن  و�سائ������ر �ملقاتلن يف �جليو�������س �ملظفرة، لأ

م������ر هم �لذين يجودون  هوؤلء يف حقيقة �لأ

رو�ح وي�سنعون �لن�رص، ومثل هذ� �ملنحى  بالأ

ظاهر يف قول �بن �لقي�رص�ين :

ك��ال�����س��ق��ور ع��ل��ى �سقور وج��ن��د 

بطال �سادوا اإذا انق�سوا على الأ

اأخ��اف��وا  م��ك��ي��دت��ه��م  اأخ���ف���وا  اإذا 

اأب������ادوا ع���داوت���ه���م  اأب�������دوا  واإن 

و�عتم������اد� عل������ى ه������ذه �ملعطي������ات �تكاأ 

�ل�سع������ر�ء يف ت�سوي������ر مع������ارك ممدوحيهم 

و�ساف �ل�سائدة يف �ل�سعر �حلما�سي  على �لأ

�ملوروث، ول �سيما ق�سائد �أبي متام و�ملتنبي، 

أولها منزلة هذين  �سباب، � وذلك لعدد من �لأ

�ل�ساعري������ن ومالهما من هال������ة يف �لنفو�س. 

ومنها �أي�سا قرب �لعهد من هذين �ل�ساعرين 

�لعبا�سين، كذلك ت�سابه �لظروف و�ملو�قف 

م�س و�ليوم،  و�ملعارك جتاه عدو و�ح������د بالأ

وهو �لفرجنة : روما و�سليبين..

لق������د كان �لنم������وذج �ل�سعري يف كثري من 

ذهان، و�رصعان ما كان  حي������ان ماثال يف �لأ �لأ

�ل�س������يء بال�سيء يذكر، فتقف������ز �إىل �لذ�كرة 

رو�ئع �سعرية حافل������ة باملالمح �مللحمية مثل 

أو  بائي������ة �أبي متام يف )عموري������ة( �ملعت�سم، �

ميمي������ة �ملتنبي يف )حدث( �سي������ف �لدولة.. 

فيك������ون ل�سعر�ء �حلقب������ة �ل�سليبية من ذلك 

معن ثر يتكئون علي������ه، ويغرتفون منه. ومع 

�أن هذ� �ملنحى يغري بالتباري ويح�س على 

أنه يف �لوقت نف�سه يبقي �ل�ساعر  �لتجويد �إل �

خري������ن، ي�ستمد  د�ئر� يف فل������ك �ل�سعر�ء �لآ

م������ن معانيهم وميتح م������ن �سورهم على حن 

بد�ع ومالمح  يناأى ب�سعرهم عن �سم������ات �لإ

�سالة. وقلما كان������ت ق�سائد ذلك �لع�رص  �لأ

تتج������اوز �ل�������رصد و�لنقل يف �إط������ار �لو�سف 

�ملعهود.

أ�سباب عدم تاألق  أه������م � و�أخري�، لعل من �

كثري من �ل�سعر �ل������ذي قيل يف ظل �حلروب 

�ل�سليبية،غلب������ة �ملنح������ى �للفظ������ي و�سيادة 

دبي �لعام،  �لزين������ة �لبديعية على �ل������ذوق �لأ

فقد غدت عنا�رص �ل�سجع و�جلنا�س وغريها 

�سلوبية تي������ار� فنيا طاغيا  م������ن �لزخارف �لأ

أو �ساعر. .. وطبيعي  قلم������ا برئ منه كات������ب �

�أن هذ� يعني طغي������ان �ل�سكل على �مل�سمون 
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دب وم������ن ثم �فتق������اد �لتعبري �لفني يف  يف �لأ

حيان ملقوم������ات �لعبارة �ملتوثبة  كثري م������ن �لأ

و�ل�سورة �حلية. 

وق������د يك������ون يف نهاية �ملط������اف من �أهم 

�سمات �ل�سع������ر يف ذلك �لعه������د من �لوجود 

�ل�سليب������ي يف �أر�س �لع������رب �أن ذلك �لع�رص 

مل ينج������ب �سعر�ء كب������ار� يف م�ستوى �لفحول 

أوتو�  �ملتقدمن بحيث يكون������ون قادرين مبا �

من مو�ه������ب �أن يعربو� عن �أحد�ث ع�رصهم 

�جل�س������ام و�نت�سار�ت������ه �لعظ������ام. لقد كانت 

قر�ئحه������م كليلة، مل ت�سعفهم عل������ى �أن يرقو� 

حد�ث �ملتفاقمة  يف فنهم �إىل م�ستوى تلك �لأ

ومعانقة نب�سها �ملت�سارع. 

ف������ذ�ذ كعماد �لدين  �إن ما نه�������س به �لأ

ونور �لدين و�س������الح �لدين من �أعباء ج�سام 

ومهام عظام، يف ظل و�قع �سيا�سي م�سطرب 

ممزق، �إمنا يفوق �إىل حد كبري ما قام به بع�س 

�خللفاء �لعبا�سين ثم �لقادة �حلمد�نين. . 

ولكنهم برغم ذلك مل يحظو� ب�سعر�ء مبدعن 

عل������ى �لنح������و �لذي ج������اد به������م �لدهر على 

أ�سالفه������م. لقد كانت �أجنحة �ل�سعر يف ذلك  �

�لع�������رص �أوهى من �أن تنه�������س بتلك �لأجماد 

و�لبط������ولت. وهذ� ما يجعل �مل������رء يت�ساءل 

بح�رصة : ماذ� كان ميكن �أن يكون عليه حال 

أتاح لعباقرة �حلرب  أدبنا �لعربي لو �أن �لقدر � �

و�لفرو�سي������ة �إبان �ل�������رص�ع �لعربي �ل�سليبي 

�سعر�ء كبار� يو�زون عظمتهم مبا يقابل ذلك 

من مو�هبهم، ويكون������ون يف م�ستوى �لفحول 

�ملتقدمن �لذين جاد بهم �لزمان يف �لع�سور 

�لعربية �ل�سالف������ة مثل ب�سار و�أبي متام ومثل 

�أبي �لطيب و�أبي فر��س..
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وىل للم�سلمن قبل �لكعبة �مل�رصفة،  �لقد�س �لعربية، بيت �ملقد�س �لِقبلة �لأ

ق�سى �لذي باركه �هلل تع������اىل، وبارك ما حوله، ومن حوله،  فيه������ا �مل�سجد �لأ

عظم من �لبيت �حلر�م يف  و�أ�رصى �إليه – لعظيم ف�سله – بالر�سول �لعربي �لأ

مكة �ملكرمة، و�لذي �أخرب �لر�سول )�س( �أن منزلته تاأتي بعد منزلة �حلرمن 

ىَل ثاََلثَة  ل �إِ �ل�رصيف������ن وح������ّث �مل�سلمن على زيارته بقوله: لَ تُ�َسدُّ �لرح������ال �إِ

م�ساجد: م�سجدي هذ�، و�مل�سجد �حلر�م، 

ال�شـــــعر 

وحترير القد�س  من الفرجنة

باحث واأ�ستاذ جامعي �سوري. ❁

ò

❁
د.اأحمد فوزي الهيب
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ا  أي�سً . ويف �لقد�س �
)1(

ق�سى و�مل�سجد �لأَ

�ل�سخرة �مل�رصف������ة �لتي �نطلق منها �لر�سول 

عظ������م يف معر�جه �إىل �ل�سم������او�ت �لُعال  �لأ

و�ِس������ْدرة �ملنتهى و�خلالق �لعظي������م �سبحانه 

وتعاىل.

�لقد�س �لعربية فتحها عمر بن �خلطاب 

م������ن �لروم عام 15ه� �ِسلًم������ا، وكتب ملن فيها 

أّمنهم فيها  ي بالُعْه������َدة �لُعَمرّية، � عهًد�، �ُسمِّ

أبد  أنف�سهم و�أمو�لهم وُدور عبادتهم �إىل � على �

مر �ل������ذي جعلها مدينة �ل�سالم،  بدين، �لأ �لآ

ذ�ن من �ملاآذن و�سوت �أجر��س  يرتفع فيها �لأ

�لكنائ�������س يف �إخ������اء وحمبة وت�سام������ح و�أمان 

و�سالم.

مان ت�رصي فوق  م������ن و�لأ بقيت ن�سائم �لأ

ّهاد  ربوع �لقد�س، جتذب �إليه������ا �لُعبَّاد و�لزُّ

و�ملت�سوف������ة و�حُلّجاج من كل حدب و�سوب، 

ع�سار  أتاها �لإ دي������ان �إىل �أن � وم������ن جميع �لأ

�لفرجني بحمالته �ملتالحقة، و�لتي �سّماها 

زوًر� وبهتاًن������ا وت�سلياًل باحلروب �ل�سليبية، 

أنه يريد حترير �لقرب �ملقد�س  و�دع������ى كاذًبا �

من �أيدي �مل�سلم������ن، ليخفي بذلك �أطماعه 

�حلقيقية �ملادية �لرخي�س������ة، ولي�ستغل روح 

ميان لدى ب�سطاء �لنا�س و�لعامة. �لإ

زحفت حمالت �لفرجن كاجلر�د - حملًة 

بعد حملة قروًنا عّدًة – تن�رص �لدمار و�لقتل 

و�خلوف بن �مل�سيحين و�مل�سلمن على حدٍّ 

�سو�ء م�ستغلًة حال������ة �ل�سعف و�لفرقة �لتي 

كان ي������رزح حتتها �مل�سلم������ون يف ذلك �لزمن 

ببالد �ل�سام وم�رص �لفاطمية وغريهما. 

ه������ا و�أنطاكية ومعرة  �حت������ل �لفرجنة �لرُّ

�لنعم������ان وطر�بل�س وغريه������ا، و�رتكبو� من 

�ملج������ازر و�لفظائع ما ترتّف������ع عنه �لوحو�س، 

أ�سو�ر �لقد�س، فحا�رصوها  حتى و�سلو� �إىل �

أك������رث م������ن �سه������ر، وتخ������اذل �لفاطميون يف  �

�لت�س������دي لهم ومقاومته������م وحماية �لقد�س 

أنهم  وَمدِّ ي������د �لعون له������ا على �لرغم م������ن �

آنذ�ك، وكان������و� م�سوؤولن  كان������و� يحكمونها �

عن حمايته������ا، وحينما �ن�سحب������ت حاميتها 

أيقن �أهلها من م�سلمن  �لفاطمية �إىل قلعتها �

وم�سيحين ب�سقوطه������ا، فالذت - كما يفعل 

ق�سى  �ل�سعف������اء - جموُعه������م بامل�سج������د �لأ

وم�سجد قبة �ل�سخ������رة �مل�رصفة، ولكن ذلك 

�سّهل على �لفرجنة �حتالل �لقد�س، فاندفعو� 

كال�سيول �جلاحمة يه������وون ب�سيوفهم �لثقيلة 

طفال،  عل������ى �لرجال و�لن�ساء و�ل�سي������وخ و�لأ

وحت������ى على �ل������دو�ب، و�رصعان م������ا �سارو� 

أك������و�م من �جلث������ث يف دروب  مي�س������ون على �

�لقد�س، وقد ز�دته������م مناظر �لدماء هياًجا 

ق�سى  يف �لقتل، وحينما �قتحمو� �مل�سجد �لأ

كان �لهياج قد بلغ ح������ّد �جلنون، فقتلو� كلَّ 
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������اد كما قتلو�  ّهاد و�لُعبَّ حيٍّ فيه، قتل������و� �لزُّ

طفال، وقتلو� �ملحاربن كما قتلو�  �لن�ساء و�لأ

أننا نخو�س يف  �لعجزة، وكتبو� للبابا يف روما �

دماء �مل�سلمن �إىل �لركب، وقد كان لهذ� دوي 

أملًا  عظيم يف قلوب �لعرب و�مل�سلمن، وتاأملو� �

كبرًي�، ولكن !.

ر – �سبعن  بلغ ع������دد �لقتلى - كما ُق������دِّ

ألًفا، ومل ي�ستط������ع �لهرب �إل �لقليل، وفرغت  �

�ملدين������ة من �ل�س������كان. ثم فاو�������س �لفرجنة 

�حلامية �لفاطمية على ت�سليم قلعة �لقد�س 

و�لن�سح������اب، فقبل������ت و�ن�سحبت جتر ذيول 

�خل������زي و�لعار.)2( و��ستم������ر ظالم �حتالل 

�لقد�س هذ� �إحدى وت�سع������ن �سنة، من �سنة 

492حتى حتريرها �سنة 583ه�.

  �سق������وط �لقد�������س كان �ساعق������ة كربى 

�أ�سابت �لعرب و�مل�سلمن جميًعا، كما �أ�سابت 

�ل�سع������ر�ء بالذهول، فل������م ي�ستطيعو� �لتعبري 

أو كاأنه كمم  أمل، � عم������ا يف نفو�سهم من حزن و�

نه ح������دٌث جلٌل، مل ي�ستطيعو�  فو�ه لأ منهم �لأ

أو كاأنهم مل يجدو� بن �أولئك  �أن يوّفوه حّقه، �

آنذ�ك و�حًد� ِمَن �ملمكن �أن  �حلكام �ل�سعفاء �

أ�سعارهم حميته، ومع ذلك فثمة �سعر�ء  تثري �

حتدث������و� عن �سقوط �لقد�������س باأمل د�ٍم وحزن 

بيوردي �لذي �سجل  كب������ري مثل �أبي �ملظفر �لأ

هذه �ملاأ�ساة يف ق�سيدة طويلة مطلعها)3(: 

ال�سواجِم      مزجنا دماًء بالدموع 

للمراحم ُعْر�سٌة  منا  يبَق  فلْم 

ومنها:    

َوَكيَف َتناُم الَعنُي ِملَء  ُجفوِنها    

ناِئِم ُك��لَّ   اأَيَقَظْت  َهفواٍت  َعلى  

واإخواُنكم ِبال�ساِم ُي�سحي  َمقيُلُهم    

و ُبطوَن الَق�ساِعِم ُظهوَر امَلذاكي اأَ

ن��ُت��ُم      َي�سومُهُم  ال���روُم  ال��َه��واَن  َواأَ

ّروَن َذيَل اخَلْف�سِ ِفْعَل امُل�سامِلِ جَتُ

وكم من دماٍء قد اأُبيحت ومن ُدًمى

باملعا�سم ُح�سَنها   حياًء  ُت��واري 

با ُة الظُّ بحيُث ال�سيوُف البي�ُس حُمَمرَّ

اللهازم دام��ي��اُت  ال��َع��وايل   ْمُر  و�سُ

وحاول �ل�ساعر �أن ي�ستثري حمية �ل�سامعن 

�لدينية و�لقومية ل������دى �لعرب وغريهم من 

�ل�سعوب �مل�سلمة على �ل�سو�ء فقال:

وبني اختال�ِس الطعن وال�رصب ِوقفٌة   

القوادِم يَب  �سِ الولداُن  لها  تظلُّ 

َي���ك���اُد َل���ُه���ّن امُل�����س��َت��ج��نُّ ِب��ط��ي��ب��ٍة   

ٍم َلها�سِ يا  وِت  ال�سَ على  ِباأَ ُينادي 

ذى    عاريِب ِبالأَ ناديُد الأَ َتر�سى �سَ اأَ

عاِجِم ماُة الأَ َوُيغ�سي َعلى ُذلٍّ َكُ

ًة     ُمِلحَّ ترنو  واحل���رُب  دعوناكُم 

الق�ساعم الن�سور  باأحلاظ  اإلينا 

ت����راق����ب ف��ي��ن��ا غ�������ارًة ي��ع��رب��ي��ًة    

باهم ُتطيل عليها الروُم ع�سَّ الأ
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ا ق�سيدة  أي�سً كما قال �ساعر �آخر يف ذلك �

:
)4(

ي�ست�رصخ بها وي�ستنجد، منها

�سيًما        ����س���الِم  ب���الإ ال��ك��ف��ُر  اأح����لَّ 

النحيُب  ل��ل��دي��ن  عليه  ي��ط��وُل 

َف����َح����قٌّ ����س���ائ���ٌع وِح����ًم����ى م���ب���اٌح       

��ب��ي��ُب ���سَ ودٌم  ق����اط����ٌع  و����س���ي���ٌف 

فقْل ِلَذوي الب�سائر حيث كانوا       

َوْي���َح���ك���ُم اأج��ي��ب��وا اأج��ي��ب��وا اهلل 

ولكن ه������ذه �ل�سيحات و�أمثالها مل تذهب 

�ُس������ًدى، و�إن تاأخ������ر عليها �جل������و�ب، فمثلما 

ي�سقُّ ظلمات �لليل �ملدلهمة فجٌر يطرد نوُرهُ 

جحاف������َل �لظالم �سيًئ������ا ف�سيًئا، وينري ما بن 

�مل�������رصق و�ملغرب، ظهَر عم������اُد �لدين زنكي، 

ثم �بنه ن������ور �لدين حممود، وبعدهما �سالح 

يوبي �لذي متَّ عل������ى يديه حترير  �لدي������ن �لأ

�لقد�س و��سرتجاعها. 

وقب������َل فْج������ِر عماِد �لدي������ن زنكي، كانت 

ثمة �ُسُه������ٌب �أ�ساءت بع�س جو�نب �لظلمات، 

وخففت من غلو�ئها، ومن هذه �ل�سهب حممد 

بن ملك�ساه �ل�سلجوقي �سلطان �سالجقة فار�س 

و�لع������ر�ق، ورجالت������ه �لعظام، مث������ل مودود 

أرتق، ثم ق�سيم �لدولة  و�سكمان و�إيلغازي بن �

آق�سنقر �لرب�سقي �حلاج������ب حاكم �ملو�سل،  �

ه من بعده �بنه  و�لذي �ساعده يف جهاده، و�أمتَّ

�ملجاهد �لكبري �ل�سهيد عماد �لدين زنكي.

أك������رث و�أكرب من  كان عم������اُد �لدين زنكي �

نه موؤ�س�َس �مل�رصوع  أو �سلطان �أو ملك، لأ قائد �

�لتوحيدي �لتحريري �لنه�سوي �ل�سرت�تيجي 

�ل������ذي كان يرم������ي �إىل توحيد ب������الد �ل�سام 

ن������ه -�أي �لعر�ق - �لعمق  وم�رص و�لعر�ق، لأ

�ل�سرت�تيجي لل�س������ام، وكان يف �لوقت نف�سه 

أوربا  ������ا �إىل طرد �لفرجن������ة �إىل � أي�سً يهدف �

أتو� منها مدحورين. ولعل هذ� �مل�رصوع  �لتي �

أو باآخ������ر- ملّا ي������زل �ساحًلا لطرد  - ب�س������كل �

�ل�سهاينة من فل�سطن وحترير �لقد�س ثانية 

يف �لزمن �حلا�رص.

ولئن مل ي�سع������ف �لعْمُر عماَد �لدين زنكي 

ليت������مَّ م�رصوعه، ويحرر �لقد�س فاإنه ��ستطاع 

ر  �سالمية، ويفجِّ ر�دة �لعربية و�لإ �أن يحرر �لإ

�لعزمي������ة، وي�سفي عليهم������ا �ل�سدق، فمحا 

بذل������ك �ل�سعور بالهزمية و�لعجز، وطَرَد روح 

�خلوف م������ن �لفرجنة �ل������ذي كان م�سيطًر� 

على كثري م������ن �لقلوب، فمّهد بذلك �لطريق 

لبنه ن������ور �لدين حممود ث������م ل�سالح �لدين 

يوبي من بعده، ليكمال م�رصوعه �لنه�سوي  �لأ

�لعظيم،  �لتحريري �ل�سرت�تيجي  �لتوحيدي 

وهو حترير �لقد�س وغريها من �لبالد �لتي 

��ستعمرها �لفرجنة.   

�سمَّ عم������اد �لدين حل������ب �إىل ملكه عام 

522 ه�������، فرحب به �أهله������ا ترحيًبا يليق به 
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قائًد� عظيًم������ا من جهة، ويلي������ق بها مدينة 

عربية �أ�سيلة جماهدة، وكان ذلك �أول خطوة 

يف م�رصوعه �لكبري، و��ستطاع بعدها يف عام 

مر  ها، �لأ 532ه� �أن يط������رد �لفرجنة من �لرُّ

أث������ره �لكبري يف حتطيم �لروح  �ل������ذي كان له �

ر�دة  �ملعنوية لدى �لفرجنة وتعزيز حترير �لإ

وتفجري �لعزمية لدى �مل�سلمن. 

بيد �أن يد �لغدر ��ستطاعت �أن ت�سل �إىل 

عم������اد �لدين زنكي، وهو يحا�رص قلعة جعرب 

ع������ام 541ه�، �إذ �غتاله �أحد غلمانه، وبذلك 

�نق�سمت مملكته �إىل ق�سمن:

- ق�سم �رصقي، عا�سمته �ملو�سل بيد �بنه 

�سيف �لدين غازي.  

- ق�سم غرب������ي، عا�سمته حلب بيد �بنه 

نور �لدين حممود.

  تاب������ع نور �لدين حمم������ود م�رصوع و�لده 

�ل�سرت�تيج������ي من عا�سمته حل������ب �ل�سهباء، 

نها �لطريق �إىل �لقد�س،  ف�سم دم�سق �إليه، لأ

بعدما تخل�س م������ن ملكها جمري �لدين �لذي 

أتبع متلّك  كان يتع������اون م������ع �لفرجنة، ث������م �

دم�س������ق بتحرير �حل�س������ون �ملنيعة �لتي كان 

�لفرجنة ق������د �حتلوها من قب������ل مثل حارم 

وبانيا�������س ودلوك ومع������رة �لنعم������ان و�لبارة 

مر �لذي جعل مملكتي �آل زنكي  وغريها، �لأ

�ل�رصقية و�لغربية متتد�ن من دجلة و�ملو�سل 

�رصًقا حتى نهر �لعا�سي ودم�سق غرًبا.

ولقد �سجع هذ� نوَر �لدين ليخطو �خلطوة 

�لثاني������ة يف طريق حترير بيت �ملقد�س، وهي 

�سم م�رص �إىل �سلطان������ه، و�لتي كان حكامها 

�لفاطميون وكثري من رجالتهم يتعاونون مع 

�لفرجنة، وبعد حماولت حثيثة جادة خمل�سة 

�سجاعة جنح يف �سمها �إليه عام 564ه� على 

أ�سد �لدي������ن �سريكوه و�بن  يد قائ������ده �لبطل �

يوبي �لذي تفّرد بعد  �أخيه �سالح �لدي������ن �لأ

أ�سد �لدين يف حكم م�رص و�إد�رة  م������وت عمه �

�سوؤونها، فكان وْق������ُع ذلك كله على �لفرجنة 

كالزل������ز�ل د�خل �لقد�س �ملحتلة ويف غريها، 

وربي كله. بل يف �لغرب �لأ

ولك������ن �ملنية مل متهل ن������ور �لدين ليحقق 

م�رصوعه �ل�سرت�تيجي، �إذ �ختاره �هلل تعاىل 

جلو�ره ع������ام 569ه�، فحمل �لر�ية من بعده 

بع������زم وت�سميم تلميذه و�بنه �لروحي �سالح 

يوبي، و��ستكمل �مل�رصوع �لذي كان  �لدي������ن �لأ

أه عماد �لدين، وتابع������ه فيه �بنه نور  ق������د بد�

يوبي - كان  نه - �أي �سالح �لدين �لأ �لدين، لأ

أ�سد �لدين  موؤمًنا به وركًنا مهًما - هو وعمه �

أركانه. �سريكوه - من �

ولك������ّن �لطريق �إىل ذل������ك مل تكن ممهدة 

�سهل������ة، �إذ قامت م�س������كالت كبرية كثرية بعد 
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وفاة ن������ور �لدين، فابنه �ملل������ك �ل�سالح كان 

�سغ������رًي� يف �حلادي������ة ع�رصة م������ن عمره، ل 

عباء �ل�سخمة �لتي كان  يقوى على حتمل �لأ

يحملها و�لده ن������ور �لدين حممود، فطمع به 

خال�س، وهو منه  �لطامعون، وكلهم يّدعي �لإ

بر�ء، فانق�سمت مملكة نور �لدين يف �ل�سام، 

وكاد �أن يف�س������ل م�رصوع عم������اد �لدين زنكي، 

و�ل������ذي �سار فيه ن������ور �لدين �س������رًي� حثيًثا، 

وت�سيع �لت�سحيات �لعظمى �لتي بذلت فيه 

�ُسدى ل������ول �أن �أتى �س������الح �لدين من م�رص 

�إىل �ل�سام، لي�سحح �مل�س������ري، فا�ستلم دم�سق 

وحم�س وحماة وحلب، و��ستطاع بعد خم�سة 

ع�������رص عاًما من �لعمل �مل�سن������ي �لدوؤوب �أن 

ا،  يقيم جبهة متحدة قوية ي�سد بع�سها بع�سً

متتد من �ملو�سل �رصًقا حتى بُرقة غرًبا، ومن 

حل������ب �سمالً حتى �ليمن وبالد �لنوبة جنوًبا 

ممهًد� بذل������ك �لطريق �لقومية لتحرير بيت 

�ملقد�س.

وكانت معركة حطن ق������رب طربية عام 

583ه�، و�لتي حقق فيها �سالح �لدين ن�رًص� 

أك������رث و�أكرب من معركة  موؤزًر� على �لفرجنة �

منت�رصة، �إذ كانت يف حقيق������ة �أمرها ب�سرًي� 

بنج������اح �مل�سلمن على �أكرب حركة ��ستعمارية 

، ولقد 
)5(

�سهدها �لعامل يف �لع�سور �لو�سطى

أبو �سام������ة �إليها بقوله: ه������ذه �لنوبة  أ�س������ار � �

�ملباركة كانت للفتح �لقد�سي مقدمة وملعاقد 

      .
)6(

�لن�رص وقو�عده ُمرِبمة حُمِكمة

وبع������د حط������ن �نطل������ق �س������الح �لدين 

ب�رصع������ة ل تع������رف �لر�حة و�لرتي������ث ففتح 

ع�سق������الن وم������ا جاورها، ثم �جت������ه �إىل بيت 

�ملقد�س ليحا�رصه، وملا ر�أى �ل�سليبيون قوته 

أنهم على و�سك  أيقنو� � و�إخال�سه وت�سميمه، �

مان، وبعد مد�ولت  �لهزمية، فطلبو� منه �لأ

ومفاو�سات و�فق �س������الح �لدين �أن يعطيهم 

مان، ودخل بيت �ملقد�������س حمرًر� مطهًر�  �لأ

يوم �جلمع������ة يف �ل�سابع و�لع�رصين من رجب 

 .
)7(

�رص�ء و�ملعر�ج 583ه� يف ذكرى �لإ

وثمة - يف �لق������دمي و�حلديث - من لم 

�س������الح �لدين عل������ى قبوله بذل������ك �ل�سلح، 

أن������ه مل ينتقم ويفعل بهم كم������ا فعلو� هم يف  و�

أه������ل �لقد�س عندم������ا �قتحموها قبل و�حد  �

أنَّ جان������َب �لد�عيِة  وت�سعن عاًم������ا، و�حلق �

�ملت�س������وف �لز�هد �ملت�سام������ح �ملُْخِبِت هلل يف 

�سالح �لدين تغلّب في������ه على جانب �لقائد 

�لع�سكري �ملنتقم، فَقِب������َل مبا َقِبَل، و�سار يف 

ذلك على خطى �لر�س������ول عندما دخل مكة 

م�س: ل  أع������د�ء �لأ هله������ا � �ملكرم������ة، وقال لأ

ترثيب عليكم �لي������وم، �ذهبو� فاأنتم �لطلقاء. 

ر يف  مر �ل������ذي جعل �سالح �لدي������ن ي�سطِّ �لأ

تاريخ �لب�رصية �سفحات نقية بي�ساء ودرو�ًسا 
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ن�ساني������ة، وجعل  ل تُن�س������ى يف �لت�سام������ح و�لإ

موؤرخي �لغ������رب ميتدحونه ويثنون عليه ثناء 

عظيًما، فقال رن�سمان: �مل�سلمون �لظافرون 

ن�ساني������ة، فبينما  ��سته������رو� بال�ستقام������ة و�لإ

خا�س �لف������رجن عند �قتحامه������م �لقد�س يف 

أثناء دخول  دماء �سحاياهم، مل تتعر�س - يف �

ور للنهب، ومل  �سالح �لدين لها - د�ٌر من �لدُّ

يح������لَّ باأحد مكروه، �إذ �س������ار رجال �ل�رصطة 

أو�مر من �س������الح �لدين يطوفون  بن������اًء على �

بو�ب مينع������ون كل �عتد�ء يقع  بال�سو�رع و�لأ

عل������ى �لفرجنة، و�لو�ق������ع �أن رحمته وعطفه 

أفع������ال �لغز�ة �لفرجنة يف  كانا على نقي�س �

  .
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أثناء �حتاللهم للقد�س �

وكان لل�سع������ر دوره �مله������م �لفعال يف فتح 

بيت �ملقد�س، وكان كثري من �ل�سعر�ء مدركن 

لدورهم يف معرك������ة حترير �لقد�س، ويف كل 

أّدت �إليها ب�سورة  خطوة حتريرية �سبقتها، و�

أو غ������ري مبا�رصة، فاغتنم������و� كل ما  مبا�������رصة �

ميكن �غتنامه ليذكرو� �لقد�س، ويذّكرو� بها، 

ويتحدث������و� عنها، ويحثو� عل������ى ��سرتجاعها 

يف ق�سائده������م �لتي و�سف������و� فيها �ملعارك 

أو �لتي رثو� فيها  �جلهادية �سد �لفرجن������ة، �

بطال �لذين ��ست�سهدو� يف �ساح �جلهاد، �أو  �لأ

تهنئة �لق������ادة باملنا�سبات �ملتنوعة �أو غريها، 

مر  أك������رثو� يف ذلك �إكثاًر� لفًت������ا للنظر، �لأ و�

أ�سعارهم وثائق لتاأريخ تلك  �لذي جعل م������ن �

�لفرتة، تكمل ما ج������اء يف كتب �ملوؤرخن من 

�لقد�مى و�ملحدثن على حدٍّ �سو�ء.

و�س������ف �ل�سع������ر�ء جمي������ع مع������ارك تلك 

�ملرحل������ة، بدًء� م������ن �سق������وط �لقد�س حتى 

�أبطالها عم������اد �لدين  حتريرها، ومدح������و� 

و�بنه نور �لدين ثم �سالح �لدين وغريهم من 

مثلة كثرية جًد�، لذلك  بطال، و�لأ �لقادة و�لأ

�سنكتفي بذك������ر بع�س �لنم������اذج على �سبيل 

�ملثال ل �حل�رص، حتى ل نطيل.  

فمما ُمدح به عماد �لدين زنكي ق�سيدة 

ها،  مدح������ه به������ا �لقي�������رص�ين عند فت������ح �لرُّ

:
)9(

أولها �

هو ال�سيُف ل ُيْغنيَك اإل ِجالُدُه   

م���الَك اإل جِن��اُدُه وه��ل َط��ّوَق الأ

�سالم فخًرا بطوله    �سَمْت قّبُة الإ

ومل يُك ي�سمو الدين لول ِعماُدُه

ه��اء دلل��ٌة    لقد ك��ان يف فتح ال��رُّ

على غري ما عند الُعلوج اعتقاُدُه

�سالُحُه    ال��ب��الَد  ع��مَّ  ظ��ف��ًرا  فيا 

البالَد  ف�ساُدُه َعمَّ  مَبْن كان قد 

وث���اُق���ُه ����دَّ  و�����سُ اإل  ُم���ط���َل���ٌق  ف���ال 

���س��ف��اُدُه وُح�����لَّ  اإل  ُم����وَث����ٌق  ول 

ُع��������وُدُه     ت�����رّن�����َح  اإل  م����ن����ٌر  ول 

ِم������داُدُه اأن������اَر  اإل  م�����س��ح��ٌف  ول 
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ها �إل  ومل يكن فتح عماد �لدين زنكي للرُّ

خطوة يف م�رصوع������ه �ل�سرت�تيجي و مقدمة 

أ�سار �بن  لفت������ح �لقد�������س ومتهيًد� له، وق������د �

  :
)10(

�لقي�رص�ين �إىل ذلك، فقال

�����ًة          ه�����ا جُلَّ ف��������اإْن ي�����ُك ف����ت����ُح ال�����رُّ

ف�����س��اح��ُل��ه��ا ال��ق��د���ُس وال�����س��اح��ُل

ومن مثل ذلك ما مدح به �بُن �لقي�رص�ين 

ا نوَر �لدين حممود بعدما متلك دم�سق،  أي�سً �

:
)11(

قال

لَك اهلُل اإْن حاربَت فالن�رُص والفتُح   

واإْن �سئَت �سلًحا ُعدَّ من َحزمك ال�سلُح

عناَنها    ��ك��ت��َك  م��لَّ دم�����س��ُق  م��ا  اإذا 

ت��ي��ّق��َن َم���ْن يف اإي��ِل��َي��ا اأّن����ُه ال��ذْب��ُح

وكذلك جند �ب������ن �لقي�رص�ين يح�سُّ نوَر 

�لدين على فت������ح �لقد�س عندما فتح ح�سن 

)�إّنب ( �سمال حلب بعد معركة حامية �لوطي�س 

:
)12(

بقوله من ق�سيدة

ُب    هذي العزائُم ل ما تّدعي الُق�سُ

امل��ك��ارُم ل م��ا ق��ال��ِت الكتُب وذي 

ٍب    ق�سى بذي جَلَ فانه�ْس اإىل امل�سجد الأ

يوليك اأق�سى املنى فالقد�ُس ُمرتِقُب

و��ستمر �ل�سعر�ء يف �لتذكري بالقد�س ويف 

يوبي  �حل�ّس على فتحها مع �سالح �لدين �لأ

������ا كما كان������و� مع �سابَقيْ������ه عماد �لدين  أي�سً �

ون������ور �لدين، فلما فت������ح �سالح �لدين حلب، 

وكان ذل������ك يف �سهر �سفر م������ن عام 579ه�، 

مدح������ه �لقا�سي حميي �لدين بن زكي �لدين 

  :
)13(

�لدم�سقي بق�سيدة، منها

وفتُحكْم حلًبا بال�سيف يف �سفٍر          

رجِب يف  القد�ِس  بفتوِح   ٌ ُمَب�رصرِّ

فو�فق فتح �لقد�س كما ذكره �لقا�سي �بن 

زك������ي �لدين نقاًل عن �لفقيه جمد �لدين �بن 

جهبل �حللبي، فكاأنه كان �إلهاًما من �هلل.

�سفهاين  ا ق�سيدة للعماد �لأ أي�سً ومن ذلك �

يوبي يف م�رص عام  مدح بها �سالح �لدين �لأ

:
)14(

572ه�، منها

بِه        وا�سفْك  القد�َس  وافتِح  َف�رِصْ 

����ِره����ا َي���ْن���ُظ���ِف دم������اًء م��ت��ى جُتْ

ال��ب��الَد        تلك  الكفر  م��ن  وخ��ّل�����ْس 

امل����وق����ِف يف  اهلُل  ����َك  ���������سُ ُي����خ����لرِّ

������ا �أمر�ء �لزنكين  أي�سً   ومدح �ل�سعر�ء �

يوبي������ن، وذكروه������م كذل������ك بالقد�������س  و�لأ

و��سرتجاعه������ا، ومن ه������وؤلء �ل�سعر�ء عمارة 

يوبي  �ليمن������ي �لذي م������دح �سالح �لدي������ن �لأ

قب������ل �أن ي�سري �سلطاًنا للب������الد عام 564ه�، 

وذلك عندما كان يف م�رص عاماًل لنور �لدين 

:
)15(

حممود،قال عمارة �ليمني

اإغ����الُق����ُه        َن  اأذَّ ق���د  ف���ال���ق���د����ُس 

ع��ل��ى َي����َدْي ي��و���س��َف ب��الن��ف��ت��اْح

�سفهاين بفتح �لقد�س  َر �لعماُد �لأ كما ذكَّ
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أ�سَد �لدين �سريكوه عندما ��ستلم �لوز�رة  ا � أي�سً �

أنها خطوة مهمة  يف م�رص عام 564ه� مدرًكا �

:
)16(

يف طريق ��سرتجاع �لقد�س، فقال

باجِلدرِّ اأدركَت ما اأدركَت ل اللعِب    

كم راحٍة ُجنيْت من دوحِة التعِب

فتحَت م�رَص واأرجو اأن ت�سري بها    

ًا فْتَح بيِت القد�س عن كثِب ُمَي�رصرِّ

كم������ا حر�س ن�������رص بن �حل�س������ن �لهيتي 

�لدم�سق������ي على �أن يذك������ر ��سم �لقد�س دون 

يق  �سو�ه������ا عندم������ا مدح �سم�س �لدي������ن �سدِّ

بن ج������اويل �أمري بُ�������رصى �ل�س������ام ، وذكر �أن 

�نت�سار�ته على �لفرجن يف حور�ن كانت باأر�س 

 :
)17(

ها باأ�سمائها، فقال �لقد�س، ومل ي�سمِّ

وقعٌة             فيهم  القد�س  باأر�س  ول��ُه 

��ل��َب��ْت م��ل��ي��َك��ه��ُم ل��ذي��َذ م��ن��اِم��ِه ���سَ

ول �س������ك يف �أن ذكر �لقد�س هنا - وكان 

من �ملمك������ن �أن ي�ستعي�س عنها بذكر غريها 

- يدل عل������ى منزلتها لديه، ولدى ممدوحه، 

يحاء�ت  ولدى �سامعيه على �ل�سو�ء، وعلى �لإ

�لتي يرتكها ذكرها هذ�. 

و�أكد �ل�سعر�ء �أن �أي �نت�سار كان يتحقق 

ه������و - يف حقيقت������ه - خطوة نح������و حترير 

مر �لذي جعلهم ي�سعرون بابتهاج  �لقد�س، �لأ

�لقد�������س وفرحها لذلك، وبخا�س������ة �إذ� كان 

�لنت�سار هو فتح �سالح �لدين ملدينة طربية 

�ملهم������ة �لقريبة من �لقد�س عام 583ه�، قال 

 :
)18(

علي بن حممد �ل�ساعاتي

املبينا          ال��ف��ت��َح  ع��َزم��اُت��َك  َج���َل���ْت 

م��ن��ي��ن��ا ف��ق��د ق������ّرْت ع���ي���وُن امل��وؤ

ابتهاًجا         ال��ق��د���سِ  معاطَف  َت��ُه��زُّ 

وُت��ر���س��ي عنك م��ك��َة واحَل��ُج��ون��ا

ف��ق��ل��ُب ال��ق��د���س م�������رصوٌر ول���ول         

م��ك��ت��ئ��ًب��ا حزينا ل��ك��ان  ��ط��اَك  ���سُ

بطال فقد كانت  و�أما �لتعازي بوف������اة �لأ

منا�سب������ات مهمة للتذك������ري بالقد�س و�رصورة 

�سفهاين يرثي  حتريرها، فه������ذ� �لعم������اد �لأ

نور �لدين حممود، وي�ساأله عن وعده بتحرير 

������ر �سالح �لدين  أن������ه بذلك يَُذكِّ �لقد�������س، وكا

أه عماد  باإجن������از �مل�������رصوع �لكبري �لذي ب������د�

�لدين، و�سار فيه نور �لدين خطو�ت ر��سخة، 

وما ينبغي �أن يتوقف بعد وفاته، قال �لعماد 

  :
)19(

�سفهاين �لأ

ال���ّدي���ُن يف ُظ���َل���ٍم ل��َغ��ْي��ب��ِة ُن�����وِرِه      

وال���ده���ُر يف ُغ��م��م ِل��ف��ْق��ِد اأم����رِيِه

اأنَك مْنجٌز       اأَو ما وعدَت القد�َس 

م���ي���ع���اَدُه يف ف���ت���ِح���ِه وظ����ه����وِرِه

فمتى جُترُي القد�َس من دن�س الِعدا      

���ُس ال��ّرح��م��َن يف ت��ط��ه��رِيِه وت��ق��درِّ

ي��اح��ام��ل��نَي ����رصي���َرُه َم���ْه���اًل ف��ِم��ْن      

)20(
كُم بحْمل ثبرِيِه عجٍب نهو�سُ
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�سفهاين �ل�سابقة  أبياَت �لعماد �لأ وت�سبُه �

- يف تذكريه������ا بالقد�������س و�حل�������س عل������ى 

أبياتُه �لتي يع������زي بها �سالح  حتريره������ا - �

أ�سد �لدين �سريكوه  �لدين يف عمه �لعظي������م �

�لذي تويف يف م�رص عام 564ه� وكان وزيرها 

و�حلاك������م �لفعلي لها و�أكرب ق������ادة نور �لدين 

حممود وركًن������ا مهًما من �أركان م�رصع حترير 

 :
)21(

�لقد�س

�َس واعزموا     ول تهملوا البيَت امُلقدَّ

على فتحه غازين وافرتعوا الِبْكرا

َب ذكِركْم     تدميون باملعروف طيرِّ

وما امُلْلُك اإل اأن تدميوا لكم ِذْكرا

ومل يقف �ل�سعر عند حد �لتذكري و�حل�س 

و�لتحري�س، و�إمنا جت������اوز ذلك �إىل �لتب�سري 

بفت������ح �لقد�������س، وكاأنه َق������َدٌر حمتوم من �هلل 

ر له،  تعاىل، يُرى بالعن، ينتظ������ر وقته �ملَُقدَّ

�سفهاين بعدما  وهو قريب، قال �لعم������اد �لأ

��ستعاد نور �لدي������ن مدينة منبج �سمال حلب 

من �ساحبها غازي ب������ن ح�سان �لذي �ساءت 

:
)22(

�أحو�له

منبٍج      قلعِة  فتُح  املمالك  ب�رصى 

ِج َف��ْل��َي��ْه��ِن ه��ذا ال��ن�����رُص ك��لَّ ُم��ت��وَّ

اأب�رِصْ فبيُت القْد�ِس يتلو َمنبًجا     

ْن������وذج ����ن����ب����ٌج ل�������س���واه ك������الأُ ومَلَ

�ِس غازًيا      املقدَّ البيت  اإىل  فانهْد 

وع��ل��ى ط��راُب��ُل�����سٍ ون��اُب��ُل�����سٍ ُع��ِج 

وكان ثمة �أبطال �آخرون من �ملرتبة �لثانية 

بطاَل �ملل������وَك �أ�سحاب �ملرتبة  ي�سارك������ون �لأ

نف������ي �لذك������ر �أمانَيهم يف ��سرتجاع  وىل �لآ �لأ

�لقد�������س، مثل �لوزي������ر �مل�������رصي �لفاطمي 

طالئع ب������ن رّزيك يف ق�سيدة ل������ه بعثها �إىل 

�سه������ر و�ل�ساعر  م������ري �لعربي و�لفار�س �لأ �لأ

 :
)23(

أ�سامة بن منقذ، قال �لعامل �

م��ُر     الأ لنا  يكون  اأن  اإل  اهلُل  اأب��ى 

�رُص ولو طار يف اأْفق ال�سماء به النَّ

��َر منهُم     ون��رجت��ُع ال��ق��ْد���َس امل��ط��هَّ

وُيتلى باإذن اهلل يف ال�سخرِة الّذكُر 

ا يف �ملنا�سبات �لدينية  أي�سً ووجد �ل�سعر �

بطال و�لتذكري ببيت  منا�سبة طيبة مل������دح �لأ

�ملقد�س، مثل ق�سيدة �بن منري �لطر�بل�سي يف 

 :
)24(

تهنئته لنور �لدين ب�سهر رم�سان، ومنها

ف������داَك م���ن ����س���اَم وم����ن اأف���ط���را      

ا ق�����رصَّ اأو  ���س��ع��َي��َك  ���س��ع��ى  وم����ن 

اأب����ق����اك ل��ل��دن��ي��ا ول���ل���دي���ن َم����ْن     

ا َن���������ريرِّ ل����ي����ل����ه����م����ا  يف  َخ�������������اّلك 

من القد�س قد     
 )25(

حتى نرى عي�سى

ا  ُم�����س��ت��ن�����رصِ ���س��ي��ف��ك  اإىل  جل����ا 
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ومل يكت������ِف �ل�سعر�ء بالتحري�س على فتح 

�لقد�س فقط، و�إمنا حّر�سو� على متلُّك �لبالد 

وتوحيدها تنبيًها منهم - وهم حمقون - على 

أنه ل ميكن �لو�سول �إىل فتح �لقد�س من غري  �

ذلك، فهذ� �بن منري �لطر�بل�سي يحّر�س نور 

�لدين على متلك دم�سق و�إدخالها يف دولته، 

:
)26(

ويعّر�س ب�ساحبها جمري �لدين بقوله،

حٌة      دم�سَق دم�سَق اإنا القد�ُس �رَصْ

ُد ����رَّ ُمَ عليها  ٌح  ْ ������رصَ وم��رك��ُزه��ا 

حموها لكي يحموا وقد بلغ املدى     

ُد ���دَّ بهم اأج���ٌل َح��ْت��ٌم وُع��ْم��ٌر حُمَ

متى اأنا َراٍء طائَر الفتح �سادًحا      

ُد اأرج����ائ����ه����ا وي����غ����ررِّ ي����رف����رف يف 

نفة �لذكر  بيات �لآ و�لالفت للنظر يف �لأ

ول منها، ثم  �لتوكيد �لذي جنده يف �لبيت �لأ

خري، ولكليهما  ذلك �ل�ستفهام يف بيته������ا �لأ

دللته �لنف�سي������ة على �لرغبة يف حتقيق �أي 

خطوة يف طريق حترير �لقد�س، ول �سك يف 

أك������رث �خلطو�ت �أهمية  �أن دم�س������ق كانت من �

يف ذلك. 

وف�ساًل عن ذل������ك كان �ل�سعر�ء يفيدون 

مر  من قد�سي������ة بيت �ملقد�س عن������د �هلل، �لأ

�لذي يجعل �لث������و�ب �أ�سعاًفا م�ساعفة بغري 

كرب  ح�ساب، قال �بن ع�ساكر موؤرخ دم�سق �لأ

ميدح نور �لدين، ويهنئه ب�سم م�رص �إىل ملكه 

عام 564ه�)27(:

بًا    واإْن بذلَت لفتح القد�س حمت�سِ

ِب جر ُجوزيَت اأجرًا غرَي حُمت�سَ لالأ

جُر يف ذاك عند اهلل ُمرتَقٌب    والأ

ُمرتَقِب خ��رُي  عليه  يثيب  فيما 

والذكر باخلري بني النا�س تك�سُبُه   

خرٌي من الف�سة البي�ساء والذهِب

ث������م طالبه يف خت������ام ق�سيدت������ه بتحرير 

�لقد�������س، ليظفر بر�سا �هلل تع������اىل ثم ر�سا 

�لنا�س، قال:

ق�سى وَحْوزَتُه    ِر امل�سجَد الأ فطهرِّ

�رصاك وال�سلِب من النجا�سات والإ

ع�ساَك تظفُر يف الدنيا ِبُح�سِن ثًنا   

ُمنقَلِب خري  تلقى  القيامة  ويف 

وف�س������اًل عما تق������دم من ذك������ر للقد�س 

وحتريره جند �أن �ساًبا دم�سقيًّا من �لعامة - 

أ�سرًي� يف  غف������ل �لتاريخ عن ذكر ��سمه - كان �

�سجون �لفرجنة بالقد�س بثَّ �حلياة يف بيت 

�سه وجعل منه �إن�ساًنا �ساعًر�،  �ملقد�س، و�سخَّ

يوب������ي، لينجده  ��ست�������رصخ �س������الح �لدين �لأ

وين�سف������ه ويرفع عنه ما ح������اق به من ظلم، 

رْت ما عد�ه،  �إذ �إن جمي������ع �مل�ساجد ق������د ُطهِّ

 :
)28(

فقال
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ي���������ا اأي���������ه���������ا امل���������ل���������ُك ال���������ذي     

���������سْ  مل������ع������امل ال�����������س�����ل�����ب�����ان ن����كَّ

ج���������������اءت اإل���������ي���������ك ُظ��������الم��������ٌة     

ت�����س��ع��ى م����ن ال���ب���ي���ت امل���ق���د����ْس

��������رْت      ك����������لُّ امل�������������س������اج������ِد ُط��������هرِّ

���������سْ واأن����������ا ع����ل����ى ��������رصيف ُم����َن����جَّ

ومثلم������ا كان �ل�سع������ر مو�كًب������ا جلمي������ع 

�خلط������و�ت �ملوؤدية �إىل بي������ت �ملقد�س، يدفع 

�إليها، ويغتنمها، وي�ستلهمها، ويدفع بها ومنها 

بط������ال �إىل �لو�س������ول �إىل �لهدف �ملن�سود،  �لأ

�إىل مدين������ة �ل�س������الم، ليع������اد �إليه������ا �ل�سالم 

�لذي �فتقدته يوم �حتلها �لغز�ة �ملتوح�سون 

تون من  حقادهم و�أطماعهم، �لآ �حلاملون لأ

وروبي �لبعيد، نق������ول: مثلما كان  �لغ������رب �لأ

�ل�سع������ر مو�كًب������ا لكل ذل������ك، كان حا�رًص� مع 

يوبي وجي�سه �ملت�سلح  �لنا�رص �سالح �لدين �لأ

أ�سو�ر  أم������ام � ة � مي������ان و�ل�سجاع������ة و�لُعدَّ بالإ

�لقد�س، فقد ن�سجت �لثمرة وحان قطافها، 

وه������ا ه������و ذ� �ساحبها، وه������وؤلء جنده جند 

�ل�سماء، وهو وهم �أف�سل �لنا�س جميًعا، قال 

:
)29(

�سفهاين، وذلك بعد �لفتح �لعماد �لأ

راأيُت �سالَح الدين اأ�رصَف من غدا   

واأف�سل من اأ�سحى واأكرم من اأم�سى

ُهْم    ال�سماء وظنَّ اأمالُك  جنوُدَك 

ن�سا ر�س يف الفتك ل الإ ُعداُتَك جنَّ الأ

فال ي�ستحقُّ القد�َس غرُيَك يف الورى   

فاأنت الذي من دونهم فتَح القد�سا

ا    �سً ومن قبِل فتِح القد�س كنَت ُمقدَّ

فال َعدمْت اأخالُقك الطهَر والقد�سا

ها    نزعَت لبا�س الكفر عن قْد�ِس اأر�سِ

يَن الذي ك�سَف الَلْب�سا واألب�سَتها الدرِّ

ومن �لبديهي �أن يكون لفتح بيت �ملقد�س 

وفى  وفر و�لأ وملح������رره وجلنده �لن�سي������ب �لأ

م������ن �ل�سعر و�ل�سعر�ء، فهو �حللم �لذي طال 

�نتظ������اره �إحدى وت�سعن �سن������ة من �ل�سنو�ت 

� و�سرًب�  � وف������رًّ ى باجلهاد كرَّ �لعجاف �مل������الأ

وبط������ولت، ففّت������َق �لقر�ئ������ح و�ألن �لقو�يف 

و�أط������ال �لق�سائد، فاأن�سد �ل�سعر�ء �لق�سائد 

�لكث������رية �سادقة طويلة جملجلة، ومل مينع من 

مل ي�ستط������ع �لو�سول من �ل�سع������ر�ء �أن ير�سلو� 

فاق لتن�س������د �أمام �سالح  ق�سائدهم م������ن �لآ

�سباح وبُْعِدها، �إذ� كانت  �لدين، فال عربة بالأ

ا قريبة قريبة  رو�ُح قريبة ظماأى، وهي حقًّ �لأ

� مهما بعدت �مل�سافات، وهي ظماأى من  جدًّ

، ووجدته  يَّ �أكرث م������ن ت�سعن �سنة تريد �ل������رِّ

ق�سى  يف �لقد�������س �ملح������ررة، ويف �مل�سجد �لأ

�ملب������ارك، ويف م�سجد �سخرة معر�ج �لر�سول 

يوبي  ������يِّ �سالح �لدي������ن �لأ عظ������م، ويف َكفَّ �لأ

نقى - كما و�سف������ه �لبري �ساندور  �لبط������ل �لأ

�مل������وؤرخ �لفرن�سي �ملعا�������رص يف كتابه �لعظيم 
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�ملن�سف، وجعل هذ� �لو�س������ف عنو�ًنا لهذ� 

.
)30(

�لكتاب

وبعد فتح �لقد�س جل�س �ل�سلطان للتهنئة 

عل������ى هيئة �لتو��سع وهيب������ة �لوقار، ووجهه 

بن������ور �لب�رص �ساف������ر، وبابه مفت������وح، ورفده 

ممن������وح، وهابت������ه ت������روع، و�أخالق������ه ت�سوع 

و... و�لقّر�ء يق������روؤون وير�سدون، و�ل�سعر�ء 

  .
)31(

يُن�سدون ويَن�سدون

ومن هوؤلء �ل�سع������ر�ء �لذين حتدثو� عن 

أبو علي �حل�س������ن بن علي  عظ������م � �لفت������ح �لأ

:
)32(

�جلويني، قال

نبياء وما      هذي الفتوُح فتوُح الأ

فعال اأثماُن كِر بالأ لها �سوى ال�سُ

ْيُد يف يده      اأ�سحْت ملوك الفرجن ال�سَرِّ

ْيًدا وما �سعفوا يومًا وما هاُنوا �سَ

ِت�سعون عامًا بالُد اهلل ت�رصخ وال�      

���مٌّ ُوع��م��ي��اُن ���اُرُه ����سُ اإ����س���الُم ُن�������سَّ

ين دعوتهم       ى �ساُلح الَدّ ن لبَّ فالآ

ب���اأم���ِر َم���ْن ه��و ل��ِل��م��ع��وان ِم��ع��وان

ِخرت هذي الفتوُح وما       للّنا�رص ادُّ

مالك ُمْذ كانوا َمْت لها ِهَمُم الأ �سَ

�رص العزيز فقا       َحَباُه ذو العر�س بالنَّ

�سليمان اأم  ه��ذا  داوُد  النا�ُس  َل 

لو اأنَّ ذا الفتح يف ع�رص النبي لقد      

ت����ن����ّزل����ْت ف���ي���ه اآي���������اٌت وق��������راآُن

حتر�سه       �سالم  لالإ ُيبقيك  ف��اهلل 

اأن ي�سام وُيلفى وهو ْحرياُن من 

اإذا طوى اهلُل دي��واَن العباد فما      

جِر �سالِح الدين ديواُن  ُيطوى لأ

ندل�سي،  ا �بن ُجبري �لأ أي�سً ومن �ل�سعر�ء �

 :
)33(

ومما قاله يف هذه �ملنا�سبة �لعظمى

�����سَ م����ن اأر����س���ه          ف���ت���ح���َت امُل����ق����دَّ

ال��ط��اه��ِر و���س��ف��ه��ا  اإىل  ف���ع���ادت 

امُل��رت�����س��ى          ���ِه  ُق���ْد����سِ اإىل  وج���ئ���َت 

�������س���َت���ُه م�����ن ي�����د ال���ك���اف���ِر ف���خ���لَّ

ل��ُك��ْم َذَخ�����َر اهلُل ه���ذي ال��ف��ت��وَح        

ال���غ���اب���ِر ّوِل  الأ ال������زم������ِن  م�����ن 

����َك م����ن ب���ع���د ف�����اروِق�����ِه         وخ���������سَّ

خ������ِر ب���ه���ا ل���س��ط��ن��اع��ك يف الآ

ف��ك��م ل���ك ب���ال�������رصق م���ن ح��ام��ٍد        

وك�����م ل����ك ب���ال���غ���رب م����ن ���س��اك��ِر  

ومثلم������ا ذكر �ل�ساع������ر �ل�سابق �بُن جبري 

عمَر بن �خلط������اب مع �سالح �لدين يف هذ� 

نهما كليهما قد �رصفهما �هلل تعاىل  �ملق������ام، لأ

�ينُّ �حل�سيني  ا �جَلوَّ أي�سً بفت������ح �لقد�س، َذَكَر �

�������رص�ف بالديار  حممد ب������ن �سعد نقي������ب �لأ

������َه �سالَح  �مل�رصي������ة عمَر ب������ن �خلطاب و�سبَّ

�لدي������ن به، ويف هذ� ت�رصي������ف ل�سالح �لدين 

مة مبا�سيها  ورب������ٌط و�ٍع م�ستنري حلا�������رص �لأ

:
)34(

�لتليد، فقال من ق�سيدة له
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    ُ ب�������رصِ اأُ م��ا بعيني  م��ن��اًم��ا  اأُت�����َرى 

ُتك�رُص والفرجنُة  ُتفَتُح  القد�ُس 

ومل     م�سفوٌد  القيد  يف  ومليُكهم 

���رُص ُي����َر ق��ب��َل ذا ل��ه��ُم م��ل��ي��ٌك ُي��وؤ

الذي     القد�ُس  َر  وُطهرِّ ال�ساآُم  ُفِتَح 

املْح�رُص ن��اِم  ل��الأ القيامِة  يف  ه��و 

ّديُق اأنَت ِلَفتِحها          ُف ال�سرِّ يا يو�سُ

ط��ه��ُر م�����اُم الأ ف��اروُق��ه��ا ُع��َم��ُر الإ

ا، فذكر  أي�سً وكذلك فعل �بن �ل�ساعاتي �

عمر بن �خلطاب، ولكن بعدما ذكر �حلرمن 

�ل�رصيفن مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة، وكيف 

�أن هذ� �لفتح قد �رُصَّ به �لر�سول )�س(، فقال 

 :
)35(

من ق�سيدة

وقد �ساَغ فتُح القد�ِس يف كّل منطٍق        

ا مَّ ال�سُّ َل  �سَ َمَع الأ اأ�سْ اأْن  اإىل  و�ساع 

َحَبا مّكَة احُل�سنى وثّنى بيرثٍب        

اك ال�رصيَح وما �سّما واأطرَب ذيَّ

فليَت فتى اخلّطاب �ساهَد فتَحها        

َمى ٍف اأ�سْ في�سهد اأنَّ ال�سيَف من يو�سُ

������ا �لر�سيد بن بدر  أي�سً    وم������ن �ل�سعر�ء �

�لنابل�سي �لذي هّناأ �س������الح �لدين بق�سيدة 

خرين – جعل  طويلة – �ساأنه يف ذلك �ساأن �لآ

�، وو�سف حالة  هذ� �لفتح �أعظم �لفتوح ُطرًّ

�لفرجن بعده، فقد �سرّيهم ق�سًة من ق�س�س 

:
)36(

�ملا�سي �لبائدة، منها

مبثل  ذا  الفتِح ل واهلِل ما ُحِكيْت        

رَيُ �سِ ول  اأخباٌر  الدهِر  �سالِف  يف 

له        تق�سعرُّ  ���س��������وٌت  اأك��ب�����������ُر  اهلُل 

ر�ُس تنفطُر رى وتكاد الأ مُّ الذُّ �سُ

نكا�ِس موعظًة        �سفِر الأ اأ�سحى بنو الأ

��ُذُر    ي���اُت وال��نُّ ع��دائ��َك الآ فيها لأ

و�ب������ن �ملُجاِور �لذي م������دح �سالح �لدين  

:
)37(

بق�سيدة، منها

ج��ن��اَب��ُه امل����ل����وُك  اأمَّ  اإذا  َم����ِل����ٌك 

مُّ واأ�����رصُف  ُي����وؤ َم���ْن  لذوا ب���اأك���رِم 

وثمة �سعر�ء كثريون جًد�، وق�سائد طويلة 

�سالم،  كثرية جًد�، من جميع بالد �لعروبة و�لإ

م������ر �لذي ي������دل عل������ى �أن �لفرحة كانت  �لأ

و�ح������دة عامة �ساملة، كم������ا كان �لهمُّ و�حًد� 

أبو �سامة  أ�سار �إىل ذلك � عاًما �سام������اًل، وقد  �

يف قول������ه: وَكرُثَ مدُح �لف�سالء لل�سلطان عند 

�سفهاين يف  فتح �لقد�س، كما ذكر �لعماد �لأ

، وقد 
)39(

 جملة منها
)38(

نهاي������ة كتابه )�لربق(

�سّمتها كتب �لتاريخ بن جو�نحها، وجمَعها 

بع�س �ملحدثن يف كتب م�ستقلة، حاولْت �أن 

تكون �سج������اًل ذ� �أهمية معرفية يف تاأريخ ما 

مل ي�ستط������ع �لتاريخ �لنهو�س ب������ه من ت�سوير 

 ،
)40(

مة ور�سد �سمريها وم�ساعرها منازع �لأ

و�أن  تعرب عن �لفرح������ة �لعظمى بهذ� �لفتح 

ا �أن تويفِّ �سالح  أي�سً �لعظيم، كما حاول������ت �
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�لدين ورجالته بع�س حقهم، فاإن مل ترَق �إىل 

م�ستوى ق�سائد �أبي متام و�ملتنبي و�أمثالهما 

بد�ع فل������ْم تَِقلَّ عنها  من حيث �جل������ودة و�لإ

– �إن مل نق������ل: قد تفوق������ت عليها – من حيث 
�س������دق �لعاطفة وحر�رته������ا وَجَي�سانها. ومع 

ذلك فقد كانت بَحقٍّ �أف�سل ق�سائد ع�رصها 

قاطبة من حيث �مل�سمون و�ل�سكل.

    وبع������ُد،  و�إن ��ستُعي������دت �لقد�س فاإن 

ح������روب �لفرجنة مل تنتِه جميع ف�سولها بعد، 

نه كان لها ذيول وف�سول  و�إن �نتهى �أهمها، لأ

�أخرى، نرجو �أن يكون لها حديث �آخر. 
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-1-
كان معهد �لدر��سات �لعربي������ة �لعليا )معهد �لبحوث و�لدر��سات �لعربية 

 �لذي �نت�سبُت �إليه يف منت�س������ف �خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي 
)(

�لي������وم(

ي�سغ������ل بناًء عريقاً يف ح������ي من �أحياء �لقاهرة، �سكن������ه، على ما يبدو، بع�س 

رجال �لحتالل �لجنليزي يُعرف بحي )جاردن �سيتي( على مقربة من م�سفى 

أيام حممد علي.  �لذي يعود ب�سهرته، يف ميد�ن �لطب، �إىل �
)1(

)ق�رص �لعيني(

من اأعالم القد�س
الدكتور  اإ�سحق مو�سى احل�سيني

1905م – حوايل 1991؟

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي �سوري. ❁

ò

❁
�شرت د.عبد الكرمي الأ
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�ستاذ �ساطع �حل�رصي،  أن�ساأ �ملعهد �لأ وقد �

فاأن�ساأ �إ�سافة �إىل غرف �لبناء قاعة كبرية يف 

ج �ملعهد �لكبري لي�سع  �حلديقة، جعلها م������درَّ

طلبة �ملعهد، يف فروع �لدر��سة كلها.

أز�ل �إىل �لي������وم، بعد �أكرث من ن�سف  ما �

�ستاذ �حل�رصي، �لطاعن  قرن، �أمتثَّل �أرى �لأ

يف �ل�سن، وقد ب�سط على �حلائط، من ور�ء 

�ملنرب، خريطة كبرية للع������امل �لعربي، ووقف، 

وبي������ده ق�سيب ق�س������ري، ي�س������ري �إىل �ملو�طن 

�لت������ي يتناولها �لدر�س، ل يعوقه عن �حلركة 

�س������يء، ماأخ������وذ بفكرت������ه ومبا يدع������و �إليه 

�لطلبة �ملجتمعن يف در�سه، يف قاعة �ملعهد 

�لكبرية.

أنه كان، حينذ�ك، تخلَّى عن �إد�رة  عل������ى �

�ستاذ حممد  �ملعهد �إىل موؤرخ م�رص �لكبري �لأ

�سل، من تون�س. وكان  �سفيق غربال، �ملغربي �لأ

�ستاذ يخط������و بيننا يف هدوء وجالل  هذ� �لأ

و�سعة يف �لفكر، يقرر يف در�سه �أن �ل�سيا�سة 

�خلارجية يف كل بلد، تر�سمها حقائق تكوينه 

ن�ساين، �لتاريخي و�جَلغر�يف، فاإذ� حادْت  �لإ

مر. عنها رَجعْت �إليها، �آخر �لأ

دبية  وكان ق�سم �لبح������وث و�لدر��سات �لأ

أ�سه ويدير  و�لنقدية �لذي �نت�سب������ُت �إليه، ير�

�سوؤونه �لدكت������ور �إ�سحق مو�س������ى �حل�سيني، 

�ساحب »مذكر�ت َدجاجة« �لتي ن�رصتها د�ر 

، و�كت�سبت �سهرة 
)2(

أ( �ملعارف يف �سل�سلة )ِ�قر�

أنا�������س كثريون منا. وكنا  و��سع������ة، وقر�أها له �

أنه م������ن فل�سطن، ومن �إحدى �أ�رصها  نعرف �

أنها قادت  �لعريقة يف بيت �ملقد�س، ونعرف �

فيها حركة �لن�سال �سد �حلركة �ل�سهيونية. 

وكان بع�سن������ا ل يخفي �طالعه على ما كان 

حد�ث فيها، من نز�ع �آل  يطفو على �سطح �لأ

�حل�سيني و�آل �لن�سا�سيبي، يف بع�س مر�حل 

�لن�سال وزعامته �ل�سيا�سية.

كان �لدكتور �حل�سين������ي دقيق �ل�سمات، 

أني�س �خلطو،  نبيل �لطلع������ة، ربع �لقام������ة، �

دب يف ع�رص  جميل �حل�سور، توىل تدري�س �لأ

وىل من عمله  �لنه�سة �حلديثة، يف �ملرحلة �لأ

دب  هم خ�سائ�س �لأ يف �ملعهد، مع �إجماٍل لأ

هم خ�سائ�س  يف �لفكر �حلديث، وعْر�سٍ لأ

دبية. ووقف، من بعد، على �أديبن  �لفنون �لأ

ومفكري������ن كبريين معا�رصين فل�سطينين من 

�لقد�س هم������ا: خليل �ل�سكاكين������ي، و�إ�سعاف 

.
)3(

�لن�سا�سيبي

وىل حري�ساً على  وب������د� منذ �ساعات������ه �لأ

رد قولة �مل�ست�رصق )جب( �لتي رددها بع�س 

أثر غزوة نابوليون م�رص  موؤلفينا وكتَّابنا، عن �

)1897( يف هتك حجاب �جلمود �لذي ف�سل 
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وروبية �حلديثة،  �لعامَل �لعربي عن �حلياة �لأ

و�أخرجها من حياة �لقرون �لو�سطى، وهياأها 

أث������ري �أوروبة على  لدخ������ول ع�رص �لنه�سة، بتا

نظمها �لجتماعية و�ل�سيا�سية.

ه، يوم������ذ�ك، يق������وم عل������ى كالم  وكان ردُّ

، يف �لردِّ على 
)4(

�ست������اذ �ساطع �حل�������رصي �لأ

ه������ذ� �لزعم، وتفنيد حججه، و�لوقوف على 

غاي������ة �حلمل������ة �ل�ستعماري������ة، و�إثباتها عن 

طريق تقاري������ر نابوليون نف�سه، عن »�متالك 

ب������د«، وتقاري������ر �جَلرَبْتي عن  م�������رص �إىل �لأ

أيديهم بعد �أن حتطم  تعذيب �مل�رصين على �

أب������ي قري(. و�نتهى  �سط������ول �لفرن�سي يف )� �لأ

�إىل �لق������ول: �إنَّ �لقائل������ن بتاأثري هذه �حلملة 

يف �لنه�سة، ي�سبهون م������ن يقول: »�إن �سياح 

�لديك هو �ل�سبب �ملوجب ل�رصوق �ل�سم�س«!

و�نتهى �لدكتور �إ�سحق مو�سى �حل�سيني، 

يف حما�رص�ت������ه، بعده������ا، �إىل �لعو�مل �لتي 

دب �لعربي يف ع�سور �لنحطاط،  �سانت �لأ

أُلقيت يف عهد  ومنه������ا تفتُّح �لب������ذور �لت������ي �

�ملماليك، يف �لع�رص �لرتكي، و�نح�سار حكم 

أثر  عاج������م عن بع�������س �لبالد �لعربي������ة، و� �لأ

�س������الم و�لق������ر�آن �لكرمي يف حف������ظ �للغة  �لإ

أثر يف  �لعربية، وقوة �ل������رت�ث �لعربي �لذي �

أنف�سهم. �لفاحتن، وغلبهم على �

وعر�س �حل�سيني بعدها للعو�مل �لفعالة 

دب �لعرب������ي: طاقِت������ه �لفنية  يف جتدي������د �لأ

�لقوية، و��ستجابته لعو�مل �حلياة �حلديثة، 

وحرك������ة �لنه�سة يف عهد �إ�سماعيل، و�إر�سال 

�لبعثات، و��ستقد�م �خلرب�ء، وتن�سيط حركة 

ل�سن و�ملد�ر�س  �لرتجمة، و�إن�س������اء مدر�سة �لأ

جنبية، �إىل جانب �نطالق حركة �لطباعة،  �لأ

ندية  و�لأ و�جلمعي������ات  �ل�سح������ف  و�إن�س������اء 

و�جلامع������ات، �إ�ساف������ة �إىل �ليقظة �لقومية، 

ي�سال. وتطور �أجهزة �لإ

ووقف على �مل�سالك و�ملناهج �لتي �تُبعت 

دب �حلديث، مثل �ملنهج �لفكري  يف در��سة �لأ

يف در��س������ة �لجتاهات، و�ملنه������ج �لتاريخي 

يف در��س������ة مظاه������ر �لتطور ع������رب �ملر�حل 

�لتاريخية، وو�َسَل هذه �ملناهج بالكتب �لتي 

دبية يف �لعامل  �تبعتها: مثل »�لجتاه������ات �لأ

ني�������س �ملقد�سي و»تاريخ  �لعربي �حلديث« لأ

�آد�ب �للغة �لعربية« جلرجي زيد�ن، ومل يغفل 

ب لوي�س �سيخو �لي�سوعي،  عن نقد م�سلك �لأ

يف كتاب������ه »�سع������ر�ء �لن�رص�ني������ة« مليل������ه عن 

��ستقامة �ملنهج. و��ستمر يف عر�س �ختالف 

دب������اء ح������ول حتديد �ملر�ح������ل �لتاريخية،  �لأ

ورجاله������ا، وتف�سي������ل خ�سائ�سها، يف م�رص 

������ى �ل�سحف  و�سورية ولبن������ان خا�سة. و�سمَّ
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أن�سئت فيه������ا، ون�سَّ على  و�ملج������الت �لت������ي �

دبي������ة �حلديثة �لتي  ظه������ور بع�س �لفنون �لأ

ى بع�س �أعالم رجالها  ر�فقت �إن�ساءها، و�سمَّ

وموؤ�س�سيها على �ختالف مناهجهم، وتعاقب 

دو�ر �لتاريخية �لتي عملو� فيها. �لأ

دبي������ة، فدعا �إىل  ووق������ف على �لفنون �لأ

كتاب������ة فهار�س �سامل������ة بيوغر�فية ملا �سدر، 

قطار  أدب������ي، يف �لأ م������ن �لكت������ب، يف كل فن �

�لعربية، قطر�ً قطر�ً. ونبَّه �إىل �رصورة قر�ءة 

عم������ال لتبين مفهوم هذه  مقدمات هذه �لأ

�لفن������ون عندهم، وما كتب������ه �لغربيون فيها، 

لتحدي������د مدى �لتاأثر باآد�به������م �لتي �سبقونا 

دب �سع������ر�ً ونرث�ً مثل  د فنون �لأ �إليه������ا. وعدَّ

أ  »�مللحم������ة«، و»�لق�سيدة« و�أحو�لها، وما طر�

على �سورتها وم�سمونها، و�أو�سى بالطالع 

دبي. و�أفرد  على �ملناهج �لغربية يف �لنقد �لأ

�أدب �ملهجر بالدر�س، و��ستخل�س خ�سائ�سه 

�ل�سعرية �لفريدة.

خرية  أدباء �ملرحلة �لأ وحلظ تاأثر بع�س �

أث������ر�ً بالغاً خرج به������م عن حدود  بالغ������رب تا

أ�ساغه  � �سال������ة، على ح������ن  �لحتف������اظ بالأ

بتهم منها. بع�سهم �إ�ساغة قرَّ

ث������م �إن������ه جمع بع�������س تف�سي������الت هذه 

�ملو�سوعات يف كتاٍب �سغري، طبعه يف �ملعهد، 

������اه »�ملدخل �إىل  بعد �سن������و�ت )1963(، �سمَّ

دب �لعربي �ملعا�رص«. �لأ

و�لذي ننتهي �إليه هنا: هو قدرة �لدكتور 

�حل�سين������ي �مللحوظ������ة على �جلم������ع و�لفرز 

أقب������ل على در�سها.  و�لتق�سي������م، يف كل مادة �

نظ������ر �ليوم يف بع�������س دفاتري �لتي  و�إين لأ

أ�ستمع �إليه يف حما�رص�ته �لتي  أن������ا � كتبتُها، و�

عن������ي خو�طر �أعيا يف  ألقاه������ا علينا، فتتوزَّ �

ملِّه������ا، ويدركني عنده������ا �إح�سا�س عميق مبا 

�رصف �ساحبها، من وقٍت وُجهد، يف جمعها 

ل نف�سه  وح�رصه������ا و�لتن�سيق بينها، ومبا حمَّ

من ثقل �لتبعات عن������د َمن وقف نف�سه على 

جيال �جلديدة �لتي كان يرجو �أن  تخريج �لأ

حتمل �لر�سالة، من رج������ال �لفكر و�لبحث، 

يف تل������ك �ملرحلة �ل�سعبة �لت������ي �أدركُت، بعد 

�ن�سمام������ي �إليه، يف �لعمل، يف �لق�سم، مدى 

مر�رة ما كان ي�سع فيها من نف�سه، بعد �سياع 

�لوط������ن و�لبيت، وذه������اب �لنف�س معهما �إىل 

حيث ت�سيع معاين �حلياة و�ملوت جميعاً.

� 2 �
و�إىل جانب هذ� �لذي �أجملُت �لكالم عليه، 

أي�ساً، فتناول معنا  �أقام در�َسه على �لتطبيق �

عالم �سعر�ء  بع�س ن�سو�س �ل�سعر �حلديث لأ
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تلك �ملرحلة �لت������ي كنا فيها، من �ملعا�رصين، 

م�سمون������اً و�س������ورًة، يري������د �أن ي�ستطلع معنا 

�جتاهات هذ� �ل�سع������ر. وقد لحظ حاجتنا 

قطار �لعربية،  �إىل معرف������ة بع�س �سع������ر�ء �لأ

من غري م�رص و�سوري������ة ولبنان و�لعر�ق: يف 

�جلزيرة �لعربية مثاًل، ويف �ليمن، و�لبحرين 

و�لكويت، وليبيا، وتون�س، و�جلز�ئر، و�ملغرب، 

و�أقطار �إفريقية �لعربية. ولحظ �أن در��ستنا 

لبع�������س �لن�سو�س، من �سعر هوؤلء �ل�سعر�ء، 

و�سيل������ة من و�سائل حتقيق �ل�سلة بن �سعر�ء 

�لعامل �لعربي، من �ملُحَدثن.

وكان يت������وىل، معن������ا، نق������د بع�������س هذه 

�لن�سو�������س، على نح������و ما فع������ل يف در��سة 

ق�سيدة ب�سارة �خل������وري )�لأخطل �ل�سغري( 

اها »جهاد فل�سطن«، ونظمها �سنة  �لتي �سمَّ

ألقاه������ا يف حم�س، يف  )1935 – 1936(، و�

حفل������ة �أقيمت فيها، يف �أعق������اب قيام �لثورة 

1940(، وحاول������ْت  �لفل�سطيني������ة )1935 – 

حكومة �لحتالل �لفرن�سي يومها، منع �إقامة 

�حلفل، فنُ�رصت �لق�سيدة يف بريوت.

وق������د ر�أى �لدكتور �حل�سين������ي �أن قارئ 

ه������ذ� �لن�س قلم������ا يحظى باأف������كار و��سحة 

ومع������اٍن جمردة، وق������ال: �إن �لع������رب �عتادو� 

ق������ر�ءة �ل�سعر دون �لتمع������ن يف معانيه، لهذ� 

كان �ل�سعر �لعرب������ي غنائياً يف �أغلبه، يفتقر 

�إىل �لتاأم������ل �لعميق. عل������ى �أن معظم �ل�سعر 

أي������ه، �سعر �سطحي،  �لعرب������ي �حلديث، يف ر�

أنف�سهم،  ن �أ�سحابه مل ين�رصفو� �إىل تثقيف � لأ

با�ستثناء �سعر�ء �ملهجر.

ثم �إن �ل�ساعر )�لأخطل �ل�سغري( مل يحفل 

ن�ساين يف جهاد �لفل�سطينين، �إىل  بالعن�رص �لإ

جان������ب �لعن�رص �لقومي، وكان يلزمه �أن يثري 

يف �لقارئ �لعربي غريته، ب�سفته �إن�ساناً، �إىل 

جانب �سفته �لقومية �لعربية، عد� عن تاأثري 

�لن�س حينئٍذ، حن يرُتَجم �إىل لغاٍت �أخرى، 

يف �لقر�ء من غري �لعرب.

أي������ه، �أن يثري يف  وكان علي������ه �أي�ساً، يف ر�

�مل�سيحي������ن �لع������رب َغرْيتهم، ويع������ي معنى 

�فتقادهم غرية �مل�سيحي������ن يف �لغرب. كان 

ن�ساين  عليه �إذن �أن يوفر يف �لن�س �لعن�رص �لإ

و�للغوي و�لديني جميعاً.

ه������ذ� مثٌَل م������ن در�ِسِه بع�������س �لن�سو�س 

�ل�سعرية، ينطبق على ن�سو�س �أخرى لل�ساعر 

نف�سه، مثل رثائه �ملل������ك في�سل، فقد �أهمل 

فيه عن�رص �مل�سمون

 Laبال�س������كل Le continent و�هت������م 

forme ، فا�سطر �أن ينفخ فيه حتى يت�سع. 

عل������ى �أن �أجمل م������ا فيه عن�������رص �لت�سوير، 
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ف�سوره برغم تفككها، مثرية، ولغته تطاوعه 

يف تناولها.

وكان �لدكت������ور �حل�سيني يق������دم لدر�س 

ه������ذه �لن�سو�س باأ�سطر قليل������ة ت�سم بع�س 

�ملعلوم������ات عن حياة �ل�ساع������ر، ي�ستعن، من 

بع������د، يف �أحكام������ه �لفنية، بالرج������وع �إليها، 

على نحو ما لحظنا يف در�س بع�س ن�سو�س 

�إبر�هيم طوقان، مثل ن�س )�لفد�ئي( ون�س 

)�ل�سهي������د(، �إذ كان������ت �ل�س������ور فيه������ا قوية 

د مل يُ�سبق  منتزعة من �لبيئة. و�ملو�سوع موحَّ

�إلي������ه. هذ� ف�ساًل ع������ن ح�سا�سية �للغة �لتي 

رج������ع فيها �إىل معاناة �ل�ساع������ر �لطويلة من 

و�أحو�ل �لن�سال �لقومي 
 )5(

�ملر�س )�لقرحة(

يف فل�سط������ن من حوله، وبُْع������ِده معها، بُعد�ً 

تاماً، عن نزعة �لتكلف

و�نته������ى �إىل ميخائيل نعيم������ة وجتديده 

يف م�سام������ن �سع������ره، وبعده ع������ن ��ستغالل 

�ملنا�سبات فيه و�إحاطته بال�سور، وربطه بن 

�لع������امل �خلارجي من حوله، وعامله �لد�خلي. 

وجعل م������ن ق�سيدته )�لطماأنين������ة( مثَلَه يف 

در�سه:

��������س�������ق�������ُف ب������ي������ت������ي ح�������دي�������ْد

رك�����������������������ُن ب��������ي��������ت��������ي ح�������ج�������ْر

�������ف�������ي ي�����������ا ري��������������اْح ف�������اع���������������سِ

وان�����������ت�����������ح�����������ْب ي������������ا �������س������ج������ْر

أي�س������اً تناول بالدر�س  وعلى هذ� �لنحو �

دبي �ملعا�رص«  مو�سوعن �آخري������ن: »�لنقد �لأ

دب و�لقومية �لعربية«. و »�لأ

ول  ول تتبع �لرعيل �لأ ففي �ملو�س������وع �لأ

م������ن هوؤلء �لنقاد، و�لعو�مل �لتي دعتهم �إىل 

دبية �ملاألوفة. وعر�س  �إعادة �لنظر يف �لقيم �لأ

ها �إىل  أتَ������و� بها، وحللها وردَّ للنظريات �لتي �

دب �ملعا�رص،  أثر �لنقد يف �لأ �أ�سوله������ا، وبنَّ �

أ�سهر �أعالمه. آثاره و� أملَّ باأهم � و�

دب  وعدَّ هذ� �لبحث جزء�ً من در��سة �لأ

ل  ول �لذي حمَّ �حلدي������ث. وهو �ملو�س������وع �لأ

نف�س������ه تبع������ة در�سه، ف�ساًل عل������ى �أن در��سة 

�لنقد �حلديث تتي������ح �لتعرف �إىل �أهم كتبه، 

وت�سنيفه������ا ح�ْسب ظهوره������ا، ليبدو �لتطوُر 

�لتاريخي فيها.

أثر  وعلى ه������ذ� �لن�سق متَّ �لرج������وع �إىل �

�س������الح �لدين������ي و�لجتماع������ي  مدر�س������ة �لإ

و�لثق������ايف و�للغوي، �لتي قادها جمال �لدين 

فغ������اين وتلميذه حممد عب������ده، و�أثرها يف  �لأ

دب �لعرب������ي �حلدي������ث، وعر�������س بعدها  �لأ

دب  لكت������اب روحي �خلال������دي »تاريخ علم �لأ

لياذة«  فرجن و�لع������رب« و »مقدمة �لإ عند �لإ

ل�سليم������ان �لب�ستاين �لذي ت�س������دى لرتجمة 

�د  �إلياذة هومريو�س �سعر�ً، وكتاب »منهل �لورَّ
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يف علم �لنتقاد« لق�سطاكي �حلم�سي. وخرج 

بعدها �إىل كت������اب »�لديو�ن« �ل������ذي �أ�سدره 

�لعقاد و�ملازين، و »�لغربال« مليخائيل نعيمة، 

دب« ملحمد ح�سن هيكل. و »ثورة �لأ

ور�أى �أن تناول هذ� �ملو�سوع، على �لنحو 

أث������ر �لنقد  �ل������ذي �خت������اره، يكف������ي يف تبنُّ �

دبية،  �لعربي �حلديث يف �حلركة �لفكرية �لأ

يف �ملجتمعات �لعربية قاطبة، فا�ستغنى بهذ� 

عن كتابة خامتة للكتاب �ل�سغري �لذي طبعه 

له �ملعهد �سنة 1967 بهذ� �لعنو�ن!

دب و�لقومية  �أما �ملو�س������وع �لث������اين »�لأ

أي�س������اً يف �سورة  �لعربي������ة« �ل������ذي تناول������ه �

ألقاه������ا على طلبة �ملعهد،  �ملحا�رص�ت �لتي �

يف �أق�سامه كلها، قب������ل �أن يجمعها يف كتاب 

أي�ساً �سن������ة 1966، وعدَّ  طبع������ه له �ملعه������د �

�إلقاءها على �لطلبة »بق�سد تثقيفهم ثقافة 

أدبية عامة« يق�سي به������ا وجوب »�طالعهم  �

على ما ينبغ������ي �أن يطلع عليه كل مثقف يف 

دب و�للغة«.  �سوؤون �لأ

وقد دعا �لطلب������َة يف مقدمة �لكتاب �إىل 

تو�سيع �طالعهم على ما نُ�رص من �لبحوث يف 

مو�سوعه، وترديد �لنظر فيه و�أل يكتفو� مبا 

�سمعوه م������ن حما�رص�ته عنه، �أو مبا يقروؤونه 

يف �لكتاب �ملطبوع.

�س������ارة تفي  و�أعتق������د �أن مث������ل ه������ذه �لإ

با�ستكمال �سورته �لت������ي طلع بها على طلبة 

�ملعهد، �سورة �ملرب������ي �لو��سع �لطالع على 

حقيقة ما يقع يف ميد�ن �لرتبية و�لتعليم من 

ق�سور يف �ملجتم������ع �لعربي كله،  متمثاًل يف 

�لوقوف عند حد �حلفظ و�لرتديد، و�لعجز 

عن جتاوزهما �إىل حدود �لفح�س و�مل�ساءلة، 

وتكوين �لر�أي �لذ�تي �خلا�س.

وت������دور هذه �ملحا�������رص�ت �ملن�سورة �لتي 

تلمُّ باأحو�ل �لعامل �لعربي، وتقف على نو�حي 

�لقوة و�ل�سعف فيه، وم������ا تقت�سي معرفتنا 

بها م������ن �لعمل على »تاأدي������ة و�جبنا نحوه«، 

�ستاذ  وح������ث �لطلبة على �لرجوع �إىل كتب �لأ

�ساطع �حل�������رصي، وق�سطنطن زريق، وعبد 

مري م�سطفى �ل�سهابي،  �لرحمن �لبز�ز، و�لأ

للنهو�س بر�سالة �ملعهد �لقومية: »�أن يكونو� 

دعاة �لقومية �لعربية يف خمتلف بلد�نهم«.

دب  ولهذ� متت مر�جع������ة �ل�سلة بن �لأ

و�لقومي������ة �لعربية. ودور �للغ������ة يف �سونها 

مة �لعربية �ليوم من  وتقويتها. وما تعاين �لأ

غلبة �ملحكيَّات �لعربية �ملفّرقة و�رص�عها مع 

�لف�سيحة �جلامعة. عل������ى �أن لهذه �لق�سية 

وجوه������اً خمتلف������ة عر�سن������ا له������ا يف مو��سع 

.
)6(

�أخرى
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ويف ق�ساي������ا �ل�سلة بن �للغ������ة �لعربية 

م������ة �لتي تتكلمها،  وتقوي������ة �لنت�ساب �إىل �لأ

ق�سية ��ستبد�ل �حل������رف �لالتيني باحلرف 

�لعرب������ي، وق�سية �مل�سطل������ح، وق�سية �سيوع 

�سا�������س، و�ل�سكاة م������ن �لتز�م  مي������ة يف �لأ �لأ

عر�بية، ومثبِّطات تي�سري �للغة  �حل������ركات �لإ

جمال. يف �لإ

� 3 �
مت������ت مناق�س������ة ر�سالت������ي لني������ل درجة 

�ملاج�ست������ري، من �ملعه������د، �آو�خر �سنة 1960، 

�رص�ف  و�خ������رتت �لدكتور حممد من������دور، لالإ

عليه������ا، فو�فقت �إد�رة �ملعهد على �ختياري. 

�ستاذ حمم������د �سفيق غربال، مدير  وح�رص �لأ

�ملعهد، جل�سة �ملناق�س������ة. ثم ��ستدعاين �إليه 

أبق������ى يف �ملعهد،  بعدها، وعر�������س عليَّ �أن �

َد �إيف������ادي �إليه، لتح�سري ر�سالتي لنيل  ويَُجدَّ

درج������ة �لدكت������ور�ه. و��ستُحدث������ت يف �ملعهد 

وظيف������ة جديدة با�سم »�ملعيد« على �أن يكلَّف 

هذ� �ملعيد باإلقاء حما�رص�ت فيه.

كانت �لغرفة �لتي ُخ�س�ست يل، جماورة 

دبية  لغرف������ة رئي�������س ق�س������م �لدر��س������ات �لأ

و�لنقدية، ل�سلتي فيه بدر��سات �ملحا�رصين 

يف �ملعه������د. هي������اأُت نف�سي للعم������ل برئا�سة 

�لدكتور �إ�سحق مو�سى �حل�سيني. و�أحببُت �أن 

تتمَّ مو�فقت������ه على مو�سوع �ملحا�رص�ت �لتي 

أُلقيه������ا، فرتك يل حق �لختيار، ولكنه ن�سح  �

وىل يف مو�سوع »�لنرث  باأن تكون حما�رص�تي �لأ

�ملهجري« �لذي نلُت فيه �سهادة �ملاج�ستري.

أره بعدها ي�ساألني عن �ملحا�رص�ت،  ثم مل �

و�أح�س�ست برغبته يف �أن ير�ين د�ئماً �ساحب 

�حل������ق يف �ختيار ما �أخت������اره لنف�سي. �سورة 

أنتظر �أن �أرى مثلها  نادرة للمربن ما كن������ُت �

يف موؤ�س�ساتنا �لثقافية.

ي������ام، ي�سطحبني يف  وكان، يف بع�س �لأ

طريق������ه �إىل حمط������ة �ملو��س������الت �لتي كان 

ي�ستق������ل �إحدى عرباته������ا �إىل بيته يف »م�رص 

�جلدي������دة«. فنقطع معاً �لطري������ق �إليها من 

»جاردن �سيتي«، ونخرج من حميط �ملعهد �إىل 

ن�سانية �لطلقة �لتي تنتفي  رحاب �ل�سل������ة �لإ

عندها ر�س������وم �لعمل فيه. وكان يحدثني يف 

هذه �لطريق �أحياناً، عن حياته يف فل�سطن 

وبيت������ه)7( �لذي خلَّفه فيها، يف �لقد�س، بعد 

ت  �حتالله������ا، ومكتبته �ل�سخم������ة �لتي �ُسمَّ

بعد رحيله �إىل مكتبة �جلامعة �لعربية. وكان 

ح������ن يذكرها، يذك������ر معها م������ا �نتهت �إليه 

فرجن  أ�سامة بن منقذ فار�س حروب �لإ كت������ب �

فرجن  »�حل������روب �ل�سليبية« �ل������ذي �سطا �لإ
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أربعة �آلف جملّد من  يف �لبحر على كتب������ه »�

�لكتب �لفاخرة« وخلَّفو� يف نف�سه، كما يقول 

: »حز�زًة �َسِحَبتُْه �إىل 
)8(

يف كتاب������ه »�لعتبار«

�آخر �لعمر!«   

وما �أدري كيف �نعطف بنا �حلديث يوماً، 

أبد�ً،  أري������د �لرحيل � أ�سًى: »مل �أكن � فق������ال يف �

ولكن بع�س �ليه������ود �ل�رصقين كانو� يهتفون 

�إيّل، ويختارون، يف خطابي، �أحط �سياغات 

�لعربية �لد�رجة: ِ�رحل فنحن قادمون �إليك، 

نريد.. زوجك و�بنت������ك. فركبني �خلوف ومل 

يبق �أمامي �إل طريق �لرحيل«.

أذك������ر �أين عندها �نعطفُت به �إىل م�سهد  �

ر،  أنه يتفطَّ أيناه يف �لطريق، فقد �أح�س�سُت � ر�

و�إن حر�س على �أن يُظهر �لتما�سك!

كان حنينه �إىل �لقد�س ميلك عليه نف�سه، 

ويتمنى �أن يع������ود �إليها ليُم�سي ما تبقى من 

حياته فيها. وق������د عا�س عمر�ً مديد�ً قارب 

أنه  في������ه �لت�سعن )ت 1991؟(. و�سمعُت منه �

كان �سبياً يق������ف يف جانب �لطريق �لتي مرَّ 

جنليزي )�للنبي( حن دخل  منها �جلرن�ل �لإ

وىل  �لقد�������س، يف نهاية �حل������رب �لعاملية �لأ

.
)9(

)1917(

أي�س������اً نقل �إيلَّ �سورة  ويف هذه �لطريق �

حي������ة من �سور در��سته يف جامعة كامربيدج: 

أ�ستاذ �لعربي������ة يف �جلامعة يوماً،  �أم�سك به �

وهو يعرف مكان �أ�رصة �لدكتور �حل�سيني يف 

فل�سط������ن، وكان من �أحبار �ليهود، فقال له: 

أنتم، �أن نتحد يف مو�جهة  »�إن علين������ا، نحن و�

أَكلَة حلوم �خلنازير«. �

على �أين، يف �ملعهد، ما �أذكر يوماً دعاين 

أم������ور �لق�سم  في������ه �إليه، للنظ������ر يف �أمر من �

مهما عال �ساأنه. كان �إذ� عر�س ما يدعو �إىل 

�لبحث فيه، يحمل �أور�قه ويقرع عليَّ �لباب، 

ويدخل، فيجر كر�سياً �إىل مكتبي، ويقعد �إىل 

جانب������ي يبادلني �لر�أي. كن������ُت �أقول لنف�سي 

�سل  أنبَل �لأ عنده������ا: ما �أكرَمه! ما �أجلَّه! ما �

�لذي يعود �إليه!

كان ي�سحبُني يف ج������ولت طويلة، نزور 

فيه������ا بع�������س �أ�سدقائ������ه من رج������ال �لفكر 

�لفل�سطيني������ن. وزرنا يوم������اً �ملرحوم حممد 

عل������ي �لطاه������ر �أعل������م �لنا�������س باخلريط������ة 

�لعمر�نية و�لب�رصية لفل�سطن، وكان يعمل يف 

بحث �سعب يت�سل باأخبار �ليهود يف �لقر�آن 

�لكرمي، فكان يري������د �أن يثبت �أن �لقر�آن، يف 

آيات بعينها، حكى، من �أخبارهم، ما يحكونه  �

أي������ُت �لدكتور �حل�سيني  أنف�سهم، ور� هم عن �

يت�س������ع �سدره للنقا�س �ت�ساعاً يحتكم فيه �إىل 

أ�ستمع  �لعقل، و�إىل و�قع �لن�سو�س. وجل�سُت �
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�إىل �لنقا�س وقد خلبني فيه هدوء �حل�سيني 

وحر�رة روحه وو�سوح عقله. وما تز�ل هذه 

�مل�ساألة �إىل �ليوم تثريين ذكر�ها. 

ثم �أخذُت �أزوره يف �لبيت �أحياناً، فاأجده 

على حال من �أح������و�ل �لنف�س �لتي تع�رصها 

�آلم �لغربة و�لوح�س������ة و�ل�سياع. زرته يوماً 

أيته ي�ستعيد بع�س �س������ور �لق�سية، وكان  فر�

وحيد�ً يف �لبيت، فرفع يده يلوِّح بها يف معنى 

أ وهو  من معاين �ل�س������رب و�لت�سميم. ثم هد�

مر مهم������ا طال، فمفتاحه،  يق������ول: »ولكنَّ �لأ

أيدينا، و�لتاري������خ ي�سري �إىل  يف �لنهاي������ة، يف �

جانبنا«.

كان بال������غ �حل�سا�سية، يقرب فيها �أحياناً 

، ملا عانى وما كان يعاين من  من درجة �لتطريُّ

�سغط �ل�ستقر�ر.

أنهيُت عمل������ي يف �ملعهد، وعدُت  ثم �إين �

�إىل دم�سق. ولكني كنت �أزور �لقاهرة، فاأزوره 

أي������ه يف بع�س ما ي�ساألني فيه من  أ�ستطلع ر� و�

�س������وؤون �لدر�س و�لتدري�س يف جامعة دم�سق. 

أتناول بع�������س �أدب �لنكبة  أنا � أذك������ر �أين، و� و�

بالدر�س، طالعني موقف �لعرب من ق�سيتهم 

قب������ل �أن تق������ع �لنكب������ة ب�سن������و�ت قليلة، فما 

ح�سا�س بخطرها  أيته موقفاً يرق������ى �إىل �لإ ر�

�لعظيم �ملاث������ل يف حياتنا، منذ مطلع �لقرن 

�لع�رصين.

وذك������رت فجاأة كت������اب �لدكتور �حل�سيني 

أته �سنة �سدوره  )مذِكر�ت َدجاجة( وكنت قر�

)1943(، قب������ل وقوع �لنكب������ة ب�سنو�ت قليلة 

جد�ً، كانت نذرها جمتمع������ة فيها، فاأذهلني 

�أن �أجد كاتبها ف������َرغ فيها للتاأمل يف م�سائل 

جع������ل معها �لق�سية �لكربى م�ساألة 
 )10(

كثرية

أق������ر�أ هذه  أنا � ������ل �إيّل، و� ب������ن �مل�سائ������ل. وخيِّ

�ملذك������ر�ت، �أن �لدكت������ور �حل�سين������ي �ختار 

فيه������ا حاًل وجدتُه عميق �لدللة، �إذ تدخلت 

»�لدجاجة �حلكيم������ة« يف »جمل�س �لدجاج«، 

فدعت �إىل �أن تعل������و �حلكمة فوق �لقوة، يف 

�لدفاع عن �مل������اأوى �لذي �حتلته �أ�رصة �أخرى 

من �لدج������اج غريبة عن �أ�رصتها. وطلبت من 

أف������ر�د �أ�رصتها �أن يكونو� م������ن دعاة »�ملحبة  �

و�لعدل و�مل�ساو�ة«.

وكن������ت �سنة )1971( يف زي������ارة للقاهرة، 

آنذ�ك  أيه � فلقيت �لدكتور �حل�سيني ف�ساألته ر�

فيما دع������ت �إليه »دجاجت������ه �حلكيمة« وقد 

�������رصة �لغربية م������اأوى �أ�رصتها كله،  �حتلت �لأ

وطردت �أكرث �أهله، وجتاوزته �إىل ديار �أخرى! 

فرفع �لدكتور �حل�سين������ي يديه �إىل �أعلى ما 

أنا  و�سلتا �إليه، وقال وه������و ينتف�س: »�إين، و�

�أدون �ملذك������ر�ت، مل تخطر يل �لق�سية ببال، 

أرْده������ا فيما كتبته فيها«. ثم �سكت قلياًل  ومل �
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وقال بعدها: »عل������ى �أين ل �أعفي نف�سي من 

�للوم. فمثل هذ� �لكالم ي�ستدعي �أن يُدَر�س 

.
)11(

قبل �أن يُكتَب«

كان عمق �إميانه بق�سيته مثاًل ي�ستحق �أن 

يُ�������رصب للنا�س. وكان يف �سمو ُخلُقه وو�سوح 

روؤيت������ه و�نحي������ازه، يف �أحكام������ه، �إىل �لعقل، 

رجاًل قلَّ �سبيهه يف �لرجال.

الهوام�ش:

ن�صبة اإىل اأحد رجال املماليك كان ميلك الق�رش، اأو يقيم يف مكانه.  -1

م لها الدكت����ر طه ح�ص���ني، ف�قف ط�ي���ًل عند دجاج���ة الدكت�ر  الع���دد � م���ن ال�صل�صل���ة. وق���د ق���دَّ  -2

اها با�صم »دجاجة فل�صطني«. احل�صيني، و�صمَّ

ُنفرُدهما بالكلم، من بعد، يف عدد مفرد من )املعرفة(.  -3

آراء واأحاديث يف التاريخ والجتماع( �س �0. انظر كتابه: )ا  -4

طباء وْقُف حلياٍة، على الأ من طبيب اإىل طبيٍب فقبحًا    -�

�صلمي ببريوت 2006. انظر كتابنا »العربية يف م�اجهة املخاطر« املكتب الإ  -6

نه من  ول الذي بن���اه يف القد�س اجلديدة. ثم اإنه، وه���� يف القاهرة، جمع ما ميكِّ كان ه���ذا بيت���ه الأ  -�

آخ���ر، يف القد����س القدمية، ليع�د اإلي���ه. ولكن الحت���لل �صطا عليه اأي�ص���ًا �صنة )�196(  بن���اء بي���ت ا

مر، اأن ي�صكن جانبًا منه، بعد ع�دته اإىل القد�س.   ن احل�صيني، يف اآخر الأ ومتكَّ

�صلمي ببريوت 2006(. انظر كتاب »العتبار« من حتقيقنا وتقدمينا �س96 )املكتب الإ  -�

اأظن اأنه ذكر ي�مها اأن ميلده كان �صنة �190.  -9

10- انظ���ر كتابن���ا: »من اأدب النكبة« املن�ص�ر �صمن كتابن���ا »تعريف بالنرث العربي احلديث« �س �36 – 9 

)مطبعة ابن حيان بدم�صق 19�2(.

 احلوا�سي:

�صا�صي،  خرية يف القاه���رة، على اإن�صاء هيئٍة علمية للقد�س، و�ص���ع لها نظامها الأ ِه���ر، يف اأيام���ه الأ )*( �صمَ

وجع���ل من معهد البح����ث والدرا�صات العربية )1�صارع الطلمبات بج���اردن �صيتي – القاهرة( مقرًا 

ا�صة  �صا�صي املطب�ع يف كرَّ من���ي ي�م���ذاك، يف زيارتي للقاهرة )19�1( ن�صخًة من نظامه���ا الأ له���ا، و�صلَّ

م لها بهذه الكلمات: هم بن�ده، قدَّ �صغرية. وفيما يلي �ص�رة لأ
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ثار احل�صارية والدينية  »اإنَّ مدين���ة )بي���ت املقد�س( من اأقدم مدن العامل، واأعظمها قد�صيًة، واأغناها بالآ

واملدنية، حتى لي�صحُّ الق�ل: اإنها، بكاملها، متحف منقطع النظري.

و�صاءت اإرادة اهلل اأن يخ�سَّ املدينة املقد�صة بعنايته، فجاء اإليها وانطلق منها ومما جاورها و�رشى اإليها، 

ظ يف ا�صمها  مر الذي ُيلحمَ ة بني النا�س، واملحبة والعدل وال�صلم، الأ خ�َّ اأنبي���اء ور�ص���ل يدع�ن اإىل الأ

لم  حدث »بيت املقد�س«، وم���ا تخللهما من اأ�صماٍء وثيق���ة ال�صلة بال�صَّ ق���دم »اأور �ص���امل« وا�صمه���ا الأ الأ

والقد�صية.

ر�س،  ها العابدون من �صع�ب الأ ن�صان، باإرادة اهلل، فاأقام فيها املعابد والكنائ�س وامل�صاجد، ي�ؤمُّ وان�صاق الإ

اأق�صاها واأدناها، حتى اأ�صحت بحق »العا�صمة الروحية« ملعظم �صكان العامل.

وتف���ن امل�ؤمن����ن يف التعب���ري ع���ن حبهم لهذه املدين���ة، وتعلقهم به���ا، وتفانيهم يف خدمته���ا، فزخرف�ا 

ل�ا واأبدع�ا ما �صاء اهلل لهم اأن يفعل�ا، دون ح�صاٍب جلهٍد اأو مال. وح�صبنا اأن ن�صري هنا  وزين�ا وجمَّ

اإىل م���ا ذك���ره امل�ؤرخ�ن من اأنَّ اخلليفة عبد امللك اب���ن مروان اأنفق على بناء قبة ال�صخرة وحدها، 

مراء واحلكام ورجال التق�ى وال�صلح، يف اإن�صاء  خ���راج م����رش ل�صبع �صن�ات. ثمَّ تبارى اخللفاء والأ

ديرة، حتى اجتمع يف املدينة ما مل  املعاب���د وامل�صاجد واملدار�س والزوايا والتكايا والبيمار�صتانات والأ

تقان. آثاٍر فنية غايٍة يف الروعة والإ يجتمع يف غريها من ا

�صلمي، يف و�ص���ع خا�س ل  وه���ذه القد�صي���ة، وه���ذا الب���ذل، جع���ل املدين���ة املقد�صة، ط����ال التاري���خ الإ

ح���د اأن ي�صتقلَّ مبلكيته���ا، وال�صتئثار مبقد�صاتها، ناهيك عن �صل���ب كن�زها وتغيري معاملها  يبي���ح لأ

من،  مم املتحدة، وجمل�س الأ التاريخية. وقد اأجمع الراأي العام الدوري، متمثًل يف قرارات هيئة الأ

ية يف كل  ومن�ص�رات الهيئات الدينية والثقافية العليا، على وج�ب احرتام م�صيئة اهلل تعاىل املتجلِّ

�صرب من اأر�س املدينة املقد�صة وكل حجر من حجارتها، وكل ذرة من ترابها.

وق���د ه���زَّ العتداء عل���ى املدينة اجلدي���دة، �صنة �194، وعل���ى املدينة القدمية �196، وم���ا تل ذلك من 

ثار، وخ�ُص�ا اأن يك�ن  ما علم���اء التاريخ والآ ن�صاين، ول�صيَّ ت�رشيح���اٍت عدواني���ة عن�رشية، ال�صمريمَ الإ

رى، اإىل زمٍن بدائيهّ كانت فيه  هقمَ ن�صان القمَ ذل���ك بداي���ًة = = حلركة من التدمري والتخريب، تع�د بالإ

القبائل تتناحر يف �صبيل اأه�اٍء واأ�صاطري ما اأنزل اهلل بها من �صلطان.

ه اأقرب اإىل اهلل ِمن غريه ه���� اأبعد عنه من  ع���ي اأنَّ ن يدَّ ���م، عل���ى مرِّ الزم���ن واملحن، اأن ممَ ن�ص���ان تعلَّ اإنَّ الإ

ن�صاين ه� اأبعد ع���ن الكمال من غريه. ولقد انق�صى زمن  ع���ي اأنه مثال الكمال الإ ���ن يدَّ غ���ريه، واأن ممَ

ال�صع�بية بجميع اأ�صكالها، من عن�رشيٍة وفا�ص�صتية، اإىل غري رجعة.
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كت بها اأمتنا، بحكم عقيدتها، ومن اأجل اأن ي�ص�د ال�صلم يف  وِم���ن اأج���ل دعم هذه املُثل العليا التي مت�صَّ

فتها  ث���ار احل�صارية التي خلَّ لت له نف�ُصه العتداء على الآ ن �ص�َّ »مدين���ة ال�ص���لم«، وم���ن اأجل ردع ممَ

ثار اإىل تاأليف هيئة علمي���ٍة ت�صطلع بهذه  دي���ان ال�صماوي���ة، تداع���ى نفٌر من علماء التاري���خ والآ الأ

ه���داف، ارتبط باملدينة  امل�ص�ؤولي���ة، متت���د ع�ص�يته���ا حتى ت�صمل كلَّ ع���امِلٍ م�ؤمن بتحقي���ق هذه الأ

�صباب. املقد�صة ب�صبٍب من الأ

ربعاء 4 م���ن ذي القعدة 1391ه� امل�افق  وق���د اجتمع���ت الهيئة التاأ�صي�صي���ة يف مدينة القاهرة، �صباح الأ

22 دي�صمرب 

آزرْته الهيئات  ول( 19�1م، وانتخب���ْت ت�صعة اأع�ص���اء ملجل�س اإدارتها، وو�صعْت د�صت����رًا لعملها ا )كان����ن الأ

املخت�صة:    

دكت�ر اأحمد �صدقي الدجاين، اأ�صتاذ يف التاريخ احلديث.  )1

دكت�ر اإ�صحق م��صى احل�صيني، ع�ص� جممع اللغة العربية يف القاهرة.  )2

داب  عل���ى لرعاية الفن�ن والآ دكت����ر باه����ر لبيب، مدير املتح���ف القبطي �صابقًا، وع�ص� املجل�س الأ  )3

والعل�م الجتماعية حاليًا.

�صكندرية. داب بجامعة الإ دكت�ر ح�صن ظاظا، اأ�صتاذ كر�صي العل�م اللغ�ية يف كلية الآ  )4

�صكان  �صكان �صابقًا، وامل�صت�صار الفني ل�زارة الإ املهند����س ح�صني �صافعي حمم���د �صدقي، وكيل وزارة الإ  )�

فة  �صلح واإعمار ال�صخرة امل�رشَّ والت�صييد، وكبري املهند�صني املعماريني للمكتب املعماري الهند�صي لإ

ق�صى املبارك. وامل�صجد الأ

ثار  �صلمية مبعهد الآ ث���ار الإ ثار بجامع���ة القاهرة، واأ�صتاذة الآ دكت����رة �صعاد ماه���ر، وكيلة معهد الآ  )6

بجامعة القاهرة.

ثار امل�رشية مبعهد  داب بجامعة القاهرة �صابقًا، واأ�صتاذ الآ دكت�ر عبد املنعم اأب� بكر، عميد كلية الآ  )�

ثار بجامعة القاهرة حاليًا. الآ

ال�صي���د حمم���د �صي���ت خط���اب، ع�ص� املجم���ع العلم���ي العراق���ي، وع�ص� جمم���ع اللغ���ة العربية يف   )�

القاهرة.

ردنية �صابق���ًا، والرئي�س امل�صاع���د للمنظمة العربية  �صد، رئي�س اجلامع���ة الأ دكت����ر نا����رش الدي���ن الأ  )9

للرتبية والثقافة والعل�م.

ثار مل�صاعدتها يف  �صا�صي ملن يطلبه، واأن ت�صتنف���ر علماء التاريخ والآ م نظامها الأ وي�صع���د الهيئ���ة اأن تقدِّ
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�صا�صي لهيئة القد�س العلمية النظام الأ كمل.   اأداء ر�صالتها على ال�جه الأ

ول: كيان الهيئة واأغرا�صها و�صعارها  الباب الأ

م���ادة )1( تن�ص���اأ يف القاه���رة هيئة علمية ذات �صخ�صية اعتبارية م�صتقل���ة با�صم »هيئة القد�س العلمية« 

وتك�ن مدينة القاهرة مقرًا لها.

مادة )2( اأغرا�س الهيئة: 

آثارها درا�صة علمية. درا�صة تاريخ مدينة القد�س وا  -

آثارها احل�صارية والدينية التي هي جزء ل  العمل للمحافظة على ال�صخ�صية العربية للمدينة، وا  -

ن�صاين. يتجزاأ من الرتاث الإ

ع ما ُيكتب عن املدينة، وجمعه، وبحثه، وتفنيد ما يخالف احلق وال�اقع منه. تتبُّ  -

جنبية.  اإعداد البح�ث والكتب عن تراث املدينة، والتعريف به، باللغة العربية واللغات الأ  -

اإ�صدار ن�رشٍة دورية تت�صمن اأنباء املدينة.  -

رة لقبة ال�صخرة. 11- مادة )3( �صعار الهيئة:يك�ن �صعار الهيئة �ص�رة م�صغَّ

¥µ
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كم ثم������ة حقائق خمتبئة طوته������ا حكمُة �لتاريخ رمبا لت������رتك �حلا�رَص يف 

و�قعيته وحلظته وم�سكلته..!

أنَّ ما يقدمُه �لتاريُخ هذه �ملرة ي�سلح �أن ي�سكل نقد�ً لو�قٍع وجغر�فيٍة  غرَي �

جدي������دة ن�سبي������اً �إذ �إن م������ا يقدمه هو تاري������خ لبالد �ل�سام يف �لق������رن �ل�سابع 

عالق �خلطرية يكوُن  �لهج������ري.. ففي هذ� �جلزء �ملهم و�لنادر م������ن كتاب �لأ

ردن وفل�سطن  د �بُن �سد�د قد َحطَّ ِرَحالَُه و�أقالَمُه يف لبنان و�لأ �مل������وؤرُخ �ملَُجدِّ

م�ساهد مقد�سية 

من القرن ال�سابع الهجري

باحثة يف الرتاث العربي )فل�سطني( ❁

ò

❁
د. بغداد عبد املنعم
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ليق������دَم �خلارطَة �ل�سيا�سي������ة و�لطبوغر�فية 

للمدن �ل�سامية يف �لقرن �ل�سابع �لهجري.

ول بق�سميه تاريخ  م يف جزئه �لأ وكاَن قدَّ

جن������د قن�رصين وجند حم�������س وجند دم�سق 

وت������ارخ مدينة دم�سق.. لكن������ه يف هذ� �لق�سم 

مو�س������وع هذه �لدر��سة يق������دُم بالتاأكيد )مع 

بقي������ة �مل������دن �ل�سامية( مدين������َة �لقد�س منذ 

ثمامنئة �سنة �سمن �خلارطة �لتاريخية لذلك 

�لزمان، ويف تاأري������خ معماري تناول تكويناٍت 

م������ن �ملدين������ة.. يف حركي������ة تاأريخي������ة مثرية 

كان من بن م�سموناته������ا تو�سيف �لت�سكيل 

�ملعم������اري �ملقد�سي �ل������ذي كان يتغري ن�سبياً 

خالل �حلروب �ل�سليبية و�لفتوح �ل�سالحية 

يوبية للمدينة. و�لأ

������ا نح������اول �لتق������اَط ه������ذه �للحظة  أنَّ فكا

)حلظة �لق������رن �ل�سابع �لهج������ري( من عمر 

أربع������ة �آلف عام..  �لقد�������س �لذي دن������ا من �

ِعتٌْق طويل قب������ل هذه �للحظة وتاريٌخ �سا�سع 

بعدها.. تكويناٌت معماري������ة َعلَْت وحتاورْت 

أُِعيَد بناوؤها مر�ٍت  ورمبا ته������اوى بع�ُسها ثم �

ل تاريَخَه������ا لي�س من حجارتها  عديدة لتُ�َسكِّ

فقط، ولكْن من جغر�فية مكانها �جلبلي بن 

كتلت������ي جبال �خلليل ونابل�س �للتن تفوقانها 

كرث ح�سانًة  أنه������ا يف �ملوقع �لأ �رتفاعاً، َغرْيَ �

و�أهميًة.

 )الكامل !( يف  تاريخ بالد ال�سام.. عدة 

حتقيقات  

   و�سع �بُن �سد�د عز �لدين �ملتويف �سنة 

عالق �خلطرية يف ذكر  / 684 ه� / كتاَب �لأ

�أمر�ء �ل�سام و�جلزيرة. وبالرغم من �أن هذ� 

�لكتاب �ملهم باأجز�ئه قد حتول �إىل �لتحقيق 

وطبع بكامل �أق�سام������ه – يف حدود معرفتي 

– فاإن ذل������ك مل يتم دفعة و�حدة.. ول بعملية 

حتقيق و�ح������دة وحمقق و�ح������د.. فالدكتور 

�سام������ي �لدهان يتحدث عن جتربته - و�لتي 

تع������ود �إىل خم�سينيات �لق������رن �ملا�سي- من 

خ������الل حتقيقه للج������زء �لثاين م������ن �لكتاب 

ردن  بق�سميه: تاريخ دم�سق، ثم تاريخ لبنان و�لأ

وفل�سطن. فهو يقول يف مقدمة �لق�سم �لثاين 

من هذ� �جلزء »ولكن �أجز�ءه تفرقت ن�سخها 

يف �أطر�ف �ملعمورة، فا�ستلبْت كلُّ خز�نة من 

خز�ئن �ل�رصق و�لغرب جزء�ً من كتابه �لكبري 

جز�ء  وقام �لد�ر�سون بو�سف خمطوطات �لأ

�لثالثة.. وظل������و� يتحدثون عنها منذ ثالثن 

 
 )1(

عاماً يف �ملجالت و�ملوؤمتر�ت..« 

أبعد �لتحقيقات  ولكْن، �سنحاول �أن نتابع �

�س������د�ر�ت يف هذ� �لكت������اب كيما ن�سل  و�لإ

�إىل خلفي������ة و��سحة عن �مل�س������در �لتاريخي 

�ل������ذي ن�ستن������د �إلي������ه. كان �أول �ملحققن يف 

عالق �مل�ست�رصق �لفرن�سي دومينيك  كتاب �لأ
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�سوردي������ل Sourdel.D  وذل������ك باإ�س������د�ره 

ول �ملتعلق مبدينة  ول من �جلزء �لأ �لق�سم �لأ

حلب وقام بن�رصه �ملعهد �لفرن�سي للدر��سات 

�لعربي������ة بدم�س������ق �سن������ة 1953 م. ثم حقق 

�لدكتور �سامي �لدهان �جلزء �لثاين بق�سميه 

م������ن �لكتاب و�س������در� عن �ملعه������د �لفرن�سي 

أي�ساً بفا�سل زمن������ي كبري ن�سبياً..  بدم�س������ق �

ول �ملتعلق مبدينة دم�سق  ف�سدر �لق�س������م �لأ

ق�س������ام �لتالية )جند دم�سق  �سنة 1956م و�لأ

ردن – جند فل�سطن – �ملز�ر�ت  – جن������د �لأ

جن������اد �لثالثة( فقد �س������درت يف عام  يف �لأ

�ستاذ يحيى زكريا عبارة  1962م. ثم حقق �لأ

�جلزء �لثال������ث )تاريخ �جلزي������رة و�ملو�سل( 

و�س������در عن وز�رة �لثقاف������ة بدم�سق بق�سميه 

آخ������ر �لتحقيقات  يف �سن������ة 1978م. وكانت �

�ستاذ يحي������ى زكريا عبارة، حتقيق �جلزء  لالأ

ول �ملتعلق  ول م������ن �لكت������اب بق�سمي������ه �لأ �لأ

بتاريخ مدينة حلب و�لق�سم �لثاين )ما ��ستمل 

على جند قن�رصين وب������الد �لعو��سم و�لثغور 

وبالد حم�س( و�سدر� عن وز�رة �لثقافة يف 

دم�س������ق يف عام 1991م. وق������د �أعادت وز�رة 

�لثقافة طباع������ة هذ� �جل������زء بق�سميه �سنة 

2006 مبنا�سب������ة �حتفالي������ة حل������ب عا�سمة 

�سالمية. وهكذ� نكون قد ح�سلنا  للثقافة �لإ

على و�سف لعمليات �لتحقيق و�سنو�ت �لن�رص 

لهذ� �لكتاب �ملهم �ل������ذي ما ز�ل ينق�سه �أن 

ي�س������در يف طبعة و�حدة بكل �أجز�ئه لي�سكل 

أه������م تاري������خ كامل لب������الد �ل�س������ام لي�س من  �

�لناحية �لتقليدي������ة فح�سب، بل من �لناحية 

�ملدني������ة و�ملعمارية. وليكون متاحاً للعمليات 

�لبحثية �لتاريخية عن ب������الد �ل�سام ومدنها 

وخارطتها يف �لقرن �ل�سابع �لهجري.  

ردن – جند   )جن���د دم�س���ق – جن���د الأ

فل�سطني( اخلارطة ال�سيا�سية القدمية

هو �لق�سم �لثاين م������ن �جلزء �لثاين من 

ع������الق، وهو من �أكرث �أجز�ء �لكتاب  كتاب �لأ

�أهمية وندرة 

».. ل يقع �لق������ارئ على تاريخ للبنان يف 

ردن كما  مدنه وقر�ه، ول يقع على تاريخ لالأ

جاء هنا، ول يكاد يجد تاريخاً لفل�سطن منذ 

�سالمي حتى �لقرن �ل�سابع �لهجري  �لفتح �لإ

�سق������اع، وي�سمل �حلديث  يحوي �مل������دن و�لأ

�سالمية و�مل�سيحية كما �أورد  ماكن �لإ ع������ن �لأ

�بن �سد�د يف كتابه هذ� فهذ� كتاب تاريخي 

ردن ولبنان  وحده ي�سم تاري������خ فل�سطن و�لأ

    
 )2( 

على �سعيد و�حد«

كان������ت بالد �ل�سام حت������ى عهد �بن �سد�د 

جن������اد يف تق�سيماتها منذ  تخ�س������ع لنظام �لأ

جن������اد �ل�سامية خم�سة  �سالمي و�لأ �لفتح �لإ

)جن������د قن�رصين وفيها حل������ب وجند حم�س 
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ردن وجند فل�سطن(. وجند دم�سق وجند �لأ

وجند دم�سق كانت ت�سم )حور�ن وب�رصى 

و�أذرعات وعمان وبعلب������ك و�سيد�ء وبريوت 

ردن  وطر�بل�س ومدن وقرى تتبعها(!! وجند �لأ

أرنون  وفيها )طربيا وبانيا�س و�سفد و�سقيف �

و�ل�سو�د وبي�سان و�سور وعكا وحيفا( وجند 

أر�سوف و�لقد�س  فل�سطن وفيها )�لرمل������ة و�

و�خللي������ل ونابل�س وقي�سارية ويافا وع�سقالن 

وغزة(.

م���ن  املخطوط���ة  ب���ن هوري���ن.. وطل���ب 

مكتبة ليدن 

يف بحثه������م �ملهوو�������س ع������ن نقط������ة من 

�لتاريخ ي�ستندون �إليه������ا يف وجودهم كدولة 

يف �أر�س فل�سط������ن، ومن و�قع حملة قدمية 

– جدي������دة يقوم بها �مل�ست�رصق������ون �ليهود �أو 

�ملت�سهينون.. ن�سه������ُد �لت�سارعاِت )�لبحثية( 

و�لدر��سات  �لبح������وَث  تفتعل  و)�لتنقيبي������ة( 

�سالمية للقد�س  همية �لعربية و�لإ للتقليل من �لأ

وت�سطيحها وت�سخيم و�فتعال وجود يهودي 

أو  – �سهي������وين و��ستخر�جه من حتت �لرت�ب �

من فوقه، �أو من ورق������ة قدمية �أو من تاأويل 

�أو من حتميل �أو من تاآمٍر بحثي..!! ذلك ما 

يُ�رصِعُن ويوؤدِلُج ملمار�سات �لكيان �ل�سهيوين 

�لدوؤوبة و�مل�ستمرة لتهويد �لقد�س.

طوي������اًل  �مل�ست�رصق������ون  ه������وؤلء  ذه������ب 

أنهم �هتم������و� �هتماماً �أكرب  وعري�س������اً.. غري �

بفرتة )�حلمالت �ل�سليبية( وهي �لفرتة �لتي 

و�سع �بُن �س������د�د فيها كتابه �ملذكور �سابقاً.. 

وكان������و� يف ذل������ك يحاولون �أن يج������دو� دور�ً 

لليهود يف مقاومة �ل�سليبين على �أن �لقد�س 

نه ل دليل على مثل هذ�  ه������ي مدينتهم !! ولأ

مر فقد ذهبو� يف جتريح وت�سطيح �لوجود  �لأ

�سالمي فذك������ر �أحدهم )ميانويل  �لعربي �لإ

�سيفان( ب������اأنَّ �مل�سلمن مل ياأبه������و� لالحتالل 

�ل�سليبي للقد�������س.. و�إذ قالو� ذلك !! فاإنهم 

�رصع������و� يف �لبحث و�لتنقي������ب )كي يجدو�( 

ويل حل�سور  �سيئاً ي�ساعدهم على �لتدبيج �لأ

تاريخي لليهود يف �لقد�س، لي�س ذلك فقط، 

أبد�ها )�ليهود(  بل وت�سطري وتر�سيم مقاومة �

أو ت�سابه  يف مو�جه������ة �ل�سليبين.. تُ������َد�ين �

أبد�ها �لعرُب  تلك �ملقاومة �مل�ستمرة �لت������ي �

و�مل�سلم������ون.. لكنَّ �ليهود مل يك������ن لهم �أدنى 

ح�س������ور �سيا�سي مذكور يف تلك �لفرتة، بل مل 

يكن هناك مثل هذه 

امل�ساألة الغريبة !!

َز هوؤلء �مل�ست�رصق������ون �ل�سِغُفون  وق������د ركَّ

أنها  عل������ى �لناحية �لدميوغر�في������ة للقد�س و�

�سالمية مدينة ُمهملة  بقيت طو�ل �لعهود �لإ

ب������ال هوية عربي������ة �إ�سالمية.. وم������ع �أن هذ� 

كالماً لي�س علمياً ول ي�ستحق �لرد عليه، غري 
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�أين �أقول لكتيب������ة �مل�ست�رصقن هذه �أن �لبعد 

ُل  �ملعم������اري يف مدين������ة �لقد�س وح������ده يُ�َسكِّ

مو�سوعًة يف تاريخ �لعم������ارة و�لفن �ملقد�سي 

وبالعتماد على  أي�ساً  � �سالمي و�مل�سيحي  �لإ

�ملرجعيات �لتاريخية �لعربية فقط.

وهكذ� ونظر�ً لتاأكي������د �مل�ست�رصقن على 

عالق �خلطرية،  �أهمي������ة هذ� �جلزء م������ن �لأ

وىل من �مل�ست�رصقن  فقد حاولَْت �لطالئُع �لأ

�ليهود �لذي و�سل������و� �إىل فل�سطن �حل�سول 

على ن�سخة منه بغية ن�رصه. حدث ذلك ب�ساأن 

هذه �ملخطوطة بالذ�ت منذ �سنة 1947م )قبل 

أ �لتحقيقات �لعربي������ة وغري �لعربية  �أن تب������د�

للكتاب( يف جامعة �لقد�س �ملحتلة ومن قبل 

�مل�ست�رصق )بن هورين(.. فقد ��ستلمت مكتبة 

ليدن طلباً بت�سوي������ر هذ� �جلزء من �لكتاب 

عن �لن�سخة �ملخطوطة لديها منه وكان هذ� 

�لطلب من فل�سطن بتاريخ 13 / 3/ 1947م 

وقد �أجابت باملو�فق������ة. وكان هذ� �لهتماُم 

�ملبك������ر من �لع������دو بالكتاب يبغ������ي �إىل ن�رصه 

وترجمت������ه، ولكنَّ هذ� �مل�ست�������رصق مات قبل 

أننا ن�سم  �أن يحقق �أي �س������يء من هذ�. غري �

�عتقادنا �إىل ما ذهب �إليه �سامي �لدهان يف 

مقدمة �لتحقيق من �أن بن هورين كان يبحث 

ع������ن مرجع ي�سري �إىل وج������ود يهودي يف هذه 

�ملناطق فكاأنه َح�ِسَب �أن يرى عند �بن �سد�د 

أنَّ  �إح�س������اًء بعدد �ليهود يف كل مدينة.. غري �

�ب������ن �سد�د مل يذكر يف تاريخ������ه �أيَّ �سيء من 

أنَّ منهجيته �لتاريخية  ح�ساء�ت.. �إذ � هذه �لإ

مر  كانت بعيدة كل �لبعد عن �أن تهتم بهذ� �لأ

أنَّ  �لطائف������ي للغاية و�جلزئي للغاية.. ويبدو �

������َز �مل�ست�������رصَق �ليهودي بن  م������ر �لذي َحفَّ �لأ

هوري������ن لالهتمام بذل������ك �أن بع�س �لرحالة 

ح�ساء�ت،  �ليهود كانو� يذكرون مثل هذه �لإ

ولعل������ه تو�س������م �أن يجدها عند م������وؤرخ م�سلم 

مرموق مثل �بن �س������د�د لكنَّه ما وجدها! ل 

أنَّ مدينة �لقد�������س َغَدْت هدفاً �أوروبياً  �سَك �

 ��ستند 
)3(

مبا�رص�ً منذ �سنة 490 ه� / 1096م 

بعن������ف �إىل �ل�سغف �لدين������ي.. وعلى �متد�د 

هذه �لفرتة ن�س������َط �لرحال������ة و�مل�ستك�سفون 

حيان  وروبيون و�لذين �سكلو� يف بع�س �لأ �لأ

وروبية  فرع������اً ��ست�رص�قي������اً رفد �خلط������ة �لأ

�لعامة يف حتميل �ل�رصق على م�رصوعاتهم!

وروبية غ������ري �ملتكافئة   كانت �لبني������ة �لأ

�سالمي  و�مل�ستندة يف حروبها على �ل�رصق �لإ

أّدلََج لها م�رصوعيَة  �إىل �سبب ظاهري وحيد!! �

�س������ة(. كان يف  هذه �حل������روب وجعلها )ُمَقدَّ

هذه �لبنية عدةُ جيوب يهودية مافتئْت تُظِهُر 

هويتُه������ا بعزلتها �ل�سديدة )�لغيت������و( وتُظِهُر 
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رغب������ًة )��ست�رص�قية خا�س������ة!( د�خل �لرغبة 

يحدوها  و�لف�سيح������ة  �لعري�سة  وروبي������ة  �لأ

بعن������ٍف.. ب������ل بوح�سي������ة مر�سي������ة )ت�ساغٌف 

أي�ساً �إىل بيت �ملقد�س.. ديني(.. و�

ندل�سي �ليهودي( مندجماً  كان )�جليب �لأ

�إىل ح������ٍد ح�س������اري و�إن�س������اين يف �ملجتم������ع 

ندل�س������ي �مل�سلم حت������ى �إنَّ ه������وؤلء �ليهود  �لأ

ندل�سي������ن هاجرو� بع������د �سقوط غرناطة  �لأ

�سن������ة 898 ه������� / 1492م هرب������اً من حماكم 

�سل �لتفتي�س و�ن�ساحو� يف �لبالد �لعربية و�لإ

�مية.                   

أنَّ رحلة �لرحالة �ليهودي بنيامن  ويبدو �

 �لتي �بتد�أها �سن������ة 561 ه� / 
)4( 

�لتطيل������ي

ندل�س �إىل �مل�رصق وز�ر خاللها  1165م من �لأ

فل�سط������ن وذكر ع������دد �ليه������ود يف كل �ملدن 

�سالمية �لتي ز�رها فهو يذكر �أن  �مل�رصقية �لإ

ع������دد �ليهود يف ع������كا كان 200 يهودي ويف 

�للد يهودي و�حد!! ويف نابل�س ل يوجد يهود 

أنَّ مثل  أبد�ً ويف �لرملة 300 يهودي.. ويبدو � �

َزْت )بن هورين(  �سار�ت هي �لتي َحفَّ هذه �لإ

لالهتمام مبخطوط������ات �أخرى َعلَّها تُ�رصعن 

تاريخي������اً ح�س������وَر دولة �لكي������ان �ل�سهيوين 

مكاني������ٍة �أوروبية جديدة  �لغري������ب كزر�عة لإ

�سالمي يف ذل������ك �لعام �حلرج  يف �ل�������رصق �لإ

�سكايل قبيل �لنكبة )1947(.  و�لإ

خطاأٌ قدمي.. بدءا من كارل بروكلمان 

�حتم������َل ه������ذ� �لكتاُب ومن������ذ �أن كان ما 

أً �أ�ساف �إليه ت�ستتاً غري  يز�ل خمطوط������اً خطا

ت�ست������ت خمطوطات������ه باأجز�ئه������ا و�أق�سامها. 

وهذ� �خلطاأ نا�سٌئ من �خللط بن موؤرخن 

ت�سابها يف �ل�سهرة وتقاربا يف �لزمن.. فثمة 

موؤرخان حمال �سه������رة )�بن �سد�د( و�لغريب 

أل������ف كتاباً يف �ل�سلطان �لذي  أنَّ كاًل منهما � �

عا�رصه. �بن �سد�د بهاء �لدين �لذي عا�س يف 

يوبي و�سع فيه  زمن وكنف �س������الح �لدين �لأ

)�لن������و�در �ل�سلطانية و�ملحا�س������ن �ليو�سفية( 

وهو كتاب م�سهور و�سرية عرفها �لنا�س وبها 

غطى على �بن �سد�د ع������ز �لدين �لذي جاء 

بعده بح������و�يل خم�سن �سنة )ولد بهاء �لدين 

�ب������ن �سد�د يف حلب �سن������ة 539 ه� وتويف بها 

ا عز �لدين �بن �سد�د فقد  أمَّ �سن������ة 632 ه�. �

ول������د بحلب �سنة 613ه� وتويف بالقاهرة �سنة 

684 ه�������( عا�س عز �لدين �بن �سد�د يف زمن 

�ل�سلط������ان �لظاهر بيرب�������س و�ألف فيه كتاب 

)�لرو�������س �لز�هر يف �سرية �ملل������ك �لظاهر( 

وه������ي على م������ا �أعتقد ما ت������ز�ل خمطوطة. 

وحتى كارل بروكلم������ان – تويف �سنة 1956م 

دب  -  يف كتاب������ه �ل�سهري �ملرم������وق )تاريخ �لأ

�لعربي( خلط بن �لثنن ون�سب �أحد �أجز�ء 

عالق �خلطرية ولعله �ملتعلق بتاريخ  كتاب �لأ

      .
)5(

حلب لبهاء �لدين �بن �سد�د 
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م�س���اهد مقد�س���ية م���ن الق���رن ال�س���ابع 

الهجري 

ل������ن �أج������ري م�سح������اً تاريخي������اً مكان������ه 

ومو�سوعه مدينة �لقد�س بل �ساألتقط ب�سعة 

م�ساهد، منه������ا م�ساهد �سيا�سي������ة تاريخية، 

وقلي������ٌل منها معمارية مدني������ة كتلك �ملتعلقة 

بالعمارة وتزويد �ملدينة باملياه.

 م�سه������ٌد ع������ام ملدينة �لقد�������س يف �لقرن 

�ل�سابع �لهجري    

يقدم �بُن �سد�د و�سفاً بانور�مياً للمدينة 

أبو�بها، فهي مدينة ممتدة طولنياً  بتو�سعها و�

على جبل يُ�سعد �إليها من كل جانب،  ويذكر 

ربعة : يف  أربعة يف �جله������ات �لأ أبو�ب������اً � لها �

�لغرب ب������اب �ملحر�ب وعليه قب������ة د�ود، يف 

�ل�رصق باب �لرحمة وكان يظل مغلقاً يف زمن 

�ب������ن �سد�د ل يفت������ح �إل يف عيد �لزيتون �إىل 

مثله، ويف �جلنوب باب �سهيون ويف �ل�سمال 

باب �لغر�ب ف������اإن �لد�خل من باب �ملحر�ب 

يتوجه من �لغرب �إىل �ل�رصق يف درب �سيقة 

فيغدو يف كني�سة �لقيامة.. وي�سف �بُن �سد�د 

ن  ا �لآ أمَّ �  
)6(

عمارتها باأنها من عجائب �لدنيا

أبو�ب م�ستعملة وثالثة  فلمدينة �لقد�س �سبعة �

مغلقة، و�ل�سبعة �مل�ستعملة هي، باب �لعمود 

أو ب������اب دم�س������ق وه������و يف منت�سف �حلائط  �

�ل�سمايل ل�س������ور �لقد�س، ثم ب������اب �ل�ساهرة 

ويق������ع يف �حلائط �ل�سمايل ل�س������ور �لقد�س، 

�سباط �لذي يقع يف �جلزء �ل�رصقي  وباب �لأ

م������ن �ل�سور ثم باب �ملغاربة وباب �لنبي د�ود 

)�سهي������ون( وهما يف �حلائط �جلنوبي ل�سور 

�لقد�������س وباب �خللي������ل يف �حلائط �لغربي 

و�لب������اب �جلديد �لذي �فتتح يف نهاية �لقرن 

ملاين  مرب�طور �لأ �لتا�سع ع�رص عن������د زيارة �لإ

بو�ب �ملغلقة  غليوم �لثاين ملدينة �لقد�س. و�لأ

ومنها باب �لرحمة و�لب������اب �ملزدوج و�لباب 

أنها جميعاً قائمة منذ �لعهد  �ملثلث.. ويعتقد �

ب������و�ب و�أماكنها  م������وي. �إذن تغري عدد �لأ �لأ

أ�سماوؤه������ا.. وحديثاً �أ�ساف  َْت ن�سبياً � وتغ������ريَّ

�حل�سوُر �لتاأريخي و�ل�سيا�سي �لغربي ��سماً 

بو�ب ف� ب������اب �ل�ساهرة  روماني������اً لبع�������س �لأ

�سباط  عندهم هو ب������اب هريودو�س، وباب �لأ

أ�سطفان.. !   هو باب �

املقدمُة من م�سهد قدمي رفيع.. الُعهدة 

العمرية 

�ملتعلق 
 )7(

نقل �بُن �سد�د �لن�س �لتاريخي

بفتح �لقد�س عن �لبالذري ولعله �أحد �لن�سو�س 

أبو عبيدة على عمرو بن  �مل�سهورة جد�ً »قِدَم �

�لعا�������س وهو يحا�رص �إيلياء �سنة �ستة ع�رصة، 

مان و�ل�سلح  فطلب �أهلها من �أبي عبيدة �لأ

على م������ا �ُسوِلَح عليه �أهل م������دن �ل�سام من 

أد�ء �جلزية و�خلر�ج عل������ى �أن يكون متويل  �
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�لعقد له������م عمر بن �خلطاب بنف�سه. فكتب 

أبو عبيدة �إىل عمر بذلك. ف�سار عمر ر�سي  �

�هلل عنه حتى ن������زل باجلابية من دم�سق، ثم 

�سار �إىل �إيلياء فاأنفذ �سلح �أهلها. وكتب لهم 

بذلك وذلك يف �سنة �سبع ع�رصة.

 وه������ذ� �مل�سهد �ملقد�سي �لق������دمي يوردهُ 

لقه �ل�سدي������د.. م�سهٌد ي�ساوي  �بُن �س������د�د لأ

ب������ن كربياء �ملنت�������رص وعدِل������ِه !! ذلك حن 

�سياءُ عن قوٍة عميقة لها جذوُرها  تَ�ْس������ُدُر �لأ

وُمَعاِدلتُه������ا �حل�ساري������ة، ب������ل �لثقافية، بل 

�سي������اءُ مت�ساويَة  �لأخالقية.. تغ������دو هذه �لأ

������لُّ كلمُة �ل�رصف حمل  �لوج������وِه و�لقيمة، وحَتِ

أق������وى �خللفاء حمل  � ُ ح������رٍب ومعرك������ة ويَِحلُّ

قة �لعربي������ة يف مدينِة  قة و�لع������دل.. �لرِّ �لرَّ

�إيلياء ! 

������ْت �ل�سيا�سَة �إىل  حال������ٌة منوذجي������ة جَمَعَ

�لعد�ل������ة �لرفيعة.. يف ه������ذه �حلالة �رحتَل 

�خلليف������ُة �لقوي �لعادل �ساح������ب �ملنجز�ت 

�لتاأ�سي�سية و�ل�سرت�تيجي������ة للدولة.. �رحتل 

عمر بن �خلطاب �سوَب بيِت �ملقد�س لينجَز 

�ل�ُسل������َح بنف�سه مع �أهل �إيلياء يف نَ�سٍ ُعِرَف 

أين تكمُن �لعد�لُة  بالُعْهَدة �لُعَمري������ة.. ولكن �

�لرفيعُة يف هذ� �مل�سهد؟ �إنها تكمُن �أولً، يف 

هايل  ح�سور �خلليفة نف�سه ملبي������اً رغبة �لأ

وذلك بَُعي������د �لنت�سار �لكب������ري �لذي حققُه 

�مل�سلم������ون يف معرك������ة �لريم������وك.. وكان يف 

�ملنطق������ة حينذ�ك عدٌد غ������ريُ قليل من قادة 

�مل�سلمن كان باإمكانهم �لقيام بهذه �ملهمة..  

وثاني������اً، يف كون �خلليفة رف�س �أن يُ�سلي يف 

كني�س������ة �لقيامة حت������ى ل ي�سبح ذلك تقليد�ً 

�إ�سالمي������اً بعد ح������ن ويُْظلَ������ُم �مل�سيحيون يف 

مكان عبادتهم.. وثالثاً،�لحرت�م �لعميق لهذه 

�ملدينة �حل�سارية �لعريقة.. و�إذن كان �سلوُك 

�خلليف������ة ينتمي �إىل بُني������ة �سيا�سية ُمنت�رصة 

ذ�ت حمتوى ثقايف و�أخالقي جازٍم يف عدله 

�ملطلق..              

م�س���هُد ا�س���رتداد بي���ت املقد����س وعمارة 

الفتح  

حد�ث  ينْ�َس������بُّ حديُث �بُن �سد�د على �لأ

أمَلَّ������ْت مبدين������ة �لقد�س قبي������ل �لفتح  �لت������ي �

�ل�سالحي للمدينة و��سرتد�دها من �ل�سليبين 

أ�سو�ر �لقد�س : نَ�َسَب �سالح  فيبد�أ من خارج �

أي������وب �ملنجنيقات »و�سلط  �لدين يو�سف بن �

على �س������وره �لنقوب، مما يل������ي و�دي جهنم 

- �ل������ذي يقع يف �جلن������وب و�جلنوب �لغربي 

للقد�س – �إىل �أن ت�سلمه يوم �جلمعة �ل�سابع 

  )8(
و�لع�رصين م������ن رجب �سنة ثمان وثمانن« 

�أي يف �سنة 588 ه�.

 قّيم������ة يوردها �بن �سد�د 
)9(

ثم������ة ر�سالة 

 )10(
للقا�سي عبد �لرحيم بن علي �لبي�ساين 
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نها  أ�ستن������د �إليها لأ يف فت������ح �لقد�س و�سوف �

تقدم �رصحاً مف�ساًل يتح������ول يف �لنهاية �إىل 

أتناولها ب�سكل  �������رصح معماري وفن������ي. ول������ن �

كام������ل بل �ساأجت������زئ منها ما ي�������رصح حادثة 

ماكن  �لفتح ذلك �ل�رصح �مليد�ين فهو يذكر �لأ

جر�ء�ت.. و�لإ

للفرجن���ة  فو�س���وي  خم���زن  القد����س   

ومرتزقتهم.. قبيل ال�سرتداد ال�سالحي.

أ�سا�سي������ة،  لي�س������ت �ملدين������ة �إل باأبع������اد �

منه������ا �لبعد �لدميوغر�يف ذل������ك �لذي ي�سي 

بحركيتها ومق������د�ر ما ميكن �أن ي�سدر عنها 

من فعل ع�سكري �أو مدين.

َ �لقا�سي ع������ن هذه �لق�سية  وهكذ� َعربَّ

أ ر�سالت������ه، فهذ� �لو�س������ُع ل بد و�أن  يف مب������د�

�لدولة �ل�سالحية ق������د بحثته بجدية خالل 

�لتح�س������ري�ت �لع�سكري������ة وغ������ري �لع�سكرية 

ر��س������ي من  لعملي������ات ��س������رتد�د �مل������دن و�لأ

�لفرجنة �لقادمن من �أوروبة »وملا مل يبَق �إل 

�لقد�س �جتم������ع �إليها منهم كل �رصيد طريد، 

و�عت�س������م مبنعتها كل قري������ب منهم وبعيد، 

أنها من �هلل مانعته������م، و�أن كني�ستها  وظنو� �

�إليه �سافعته������م، فلما نزلها �خلادم ر�أى بلد�ً 

كبالد، وجمعاً كيوم �لتناد، وعز�ئم قد تاألبت 

وتاآلفت على �ملوت فنزل������ت بعر�سته، وهان 

  
  )11(

عليها مورد �ل�سيف و�أن متوت بغ�سته« 

يق������دم �لن�س �ل�سابق معلومة مهمة توؤكد 

�أن مدينة �لقد�������س قبيل ��سرتد�دها من قبل 

�س������الح �لدين / 583 ه������� - 1187م/ كانت 

ملجاأً فو�سوي������اً للفرجنة و�جليو�س �ملرتزقة 

�لت������ي �ن�سوت حتت �سعار�ت دينية عري�سة، 

فتذهب �إىل �مل������وت يف �سبيل ذلك. وبالرغم 

من حتول �ملدين������ة �إىل مع�سكر �سا�سع م�سبع 

أنتجتها �أوروبة  بالرغب������ات �لتطرفية �لت������ي �

يف ه������ذ� �لوق������ت �ملبكر ودفع������ت بها خارج 

�أر�سه������ا تن�رص �إرهاباً كبري�ً يف �مل�رصق �لعربي 

�سالم������ي.. وذلك قبل زمن طويل جد�ً من  �لإ

�ل�سعود �ل�سوئي له������ذ� �مل�سطلح وفعالياته 

عالمية )و�حلقيقي������ة!( يف فاحتة �لقرن  �لإ

�حلادي و�لع�رصين.

أنَّ �س������الح �لدين ببنيت������ه �جلادة  غ������ري �

ومنظومات������ه �لعاملة �لدقيق������ة تُظِهُر �إدر�كه 

لله�سا�س������ة �لت������ي بلغته������ا ه������ذه �لتجمعات 

لُُه كذلك �إىل  �ملع�سكر�تي������ة �ل�سليبية.. وتُو�سِ

�أن هذه �مل�ساحة �جلبلي������ة �ل�سغرية )مدينة 

�لقد�������س( هي �لنقطة �لوحي������دة �لتي بقيت 

لهم وبقو� فيها.. فما كان �أمامه �إل �حل�سار 

�س������و�ر.. و�إن هو �إل  و�ل�ستم������ر�ر يف دك �لأ

زمٌن لن يكون طويال..    
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 املعاينة وال�س���تطالع املي���داين ملحيط 

املدينة

ينتق������ل �لقا�س������ي بعد ذل������ك يف ر�سالته 

لي�سج������ل �ملعاين������ة �مليد�ني������ة �لتي ق������ام بها 

�سالح �لدي������ن _ وبالطبع فريُق م�ست�ساريه 

�لع�سكرين و�ل�سيا�سين �أو منظومات دولته 

– ملحي������ط مدينة �لقد�س قبل �أن ي�سع خطَة 

آلي������ة �حل�س������ار  »فز�ول �لبل������د من جانب  و�

أودي������ة عميقة. وجلج وع������رة غريقة.  ف������اإذ� �

و�س������ور قد �نعطف عطف �ل�س������و�ر. و�أبرجة 

قد نزل������ت مكان �لو��سطة م������ن عقد �لد�ر. 

فعدل �إىل جهة �أخ������رى كان للمطامع عليها 

  ر�سم هذ� 
 )12(

ج. وللخيل فيها ُمتََولَّج«  ُمَع������رَّ

�ل�ستطالع كم������ا ورد يف �لن�س طبوغر�فية 

�ملنطق������ة �ملحيط������ة باملدينة وكذل������ك و�َسَع 

أ�س������كال �لتح�سين������ات ون�سبة  ت�سور�ً ع������ن �

منعته������ا ومقاومته������ا ويتم �ختي������ار �لنقطة 

كرث �سعفاً و�ملو�تية لبدء �حل�سار ومن ثم  �لأ

أ�سفر �ل�ستطالع عن مدينة  �لهج������وم.. فقد �

ودية �لعميقة، كما �رتفعت  جبلية حتيطها �لأ

حولها حت�سينات ر�سينة مكونة من عنا�رص 

�لعمارة �لع�سكرية �لتقليدية يف ذلك �لزمان 

بر�ج(. �سو�ر و�لأ )�لأ

بدء احل�سار واآلياته 

يتق������دم �لن�������سُ يف �حلدث �ل������ذي يقوم 

بت�سجيل������ه على نحو متنوع ومثري �إىل حد ما، 

مما ي�سمُح لن������ا مبقارباٍت من خالله تعطيه 

مالم������َح �إعالمي������ة و��سحة: »فن������زل عليها 

و�أحاط بها، قُرَب منها و�رصب خيمته بحيث 

ينال������ه �ل�س������الح باأطر�فه. ويز�حم������ه �ل�سوُر 

باأكتافه. وقابلها ث������م قاتلها. ونزل عليها ثم 

نازله������ا. وبرز �إليها ثم بارزها. وحاجزها ثم 

ناجزها. ف�سمها �سمة �رتقب بعدها �لفتح. 

و�س������دع جمعه������ا فاإذ� ه������م ل ي�سربون على 

ْف������ح. فر��سلوه ببذل  عبودي������ة �حلد من �ل�سَّ

قطيع������ة �إىل مدة. وق�س������دو� نظرة من �سدة 

و�نتظار �لنجدة. فعرفه������م �خلادم يف حلن 

.
)13(

ْول«  �لقول. و�أجابهم بل�سان �لطَّ

آلي������ة �حل�س������ار �ل�سالحي������ة للقد�س  يف �

�س������و�ر ومن  �لتمرت�������س قريب������اً جد�ً م������ن �لأ

أ�سلحة �لفرجن������ة، و��ستطلع �ملدينة  مرم������ى �

ومتكن منه������ا نظرياً ثم موقعياً )قابلها، نزل 

فعال  عليه������ا، برز �إليها، حاجزه������ا( وهي �لأ

وىل م������ن �جلم������ل �لثنائي������ة �لت������ي ذكرها  �لأ

يف �لن�������س �ل�ساب������ق و�لتي ت������دل على �لفعل 

�لت������ايل �لتنفيذي �لذي يليها )قاتلها، نازلها، 

بارزها، حاجزها( ولعلها دقة لفظية تو�زي 

دق������ة �لفعل و�لتنفيذ.. م������ن ثم ك�رص �لتجمع 
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�لدفاعي �ملو�جه.. وعن ذلك مييُل �لفرجنة 

�إىل �ملناورة و�خلد�ع بطلب مهلة، و�أما �سالح 

�لدين فلم يكن ليميل معهم هذه �مليلة ولديه 

هد�ف �ملتو�لية  �سجل طويل من حتقي������ق �لأ

وكانت �آخرها هذه �ملدينة �ملهمة.   

وف�سيف�س���اء  واأدوات���ه..  الهج���وم  اآلي���ة 

احلدث 

�سلوب  يو��سل �لقا�سي ن�سه، ولئن كان �لأ

دبي �لقائم على �ل�سجع قائماً بجالء غري  �لأ

�أن �لقا�س������ي جعله و�سيل������ًة جذ�بة و�إىل حد 

ما لي�س������ت مملة ول ممجوجة لفرز تفا�سيل 

�حلدث وتقدميه يف جم������ل ق�سرية و��سحة 

ير�سفه������ا لي�سكل منه������ا ف�سيف�ساء �حلدث..

فكاأنه يق������دم لقطات متو�لية من عدة نقاط 

�لت������ي تتوىل  َم �ملنجنيقات  متقارب������ة »وَق������دَّ

أوتر  ُعُقوبات �حل�س������ون ع�سيُها وحبالها. و�

لهم ق�سيِّها �لتي ت�������رصب ول تفارق �سهاَمَها 

ن�سالُها. ف�سافح������ت �ل�سور فاإذ� �سهلمله يف 

م �لن�رص نَ�رْص�ً من  ثنايا �رصفاتها �ِسو�ك. وقدَّ

ر�س، ويعلو  �ملنجني������ق يُْخِلُد �إخ������الده �إىل �لأ

  
)14(

ماك«  علوه �إىل �ل�سِّ

ول من  فكانت �ملنجنيقات هي �ل�سُف �لأ

�سو�ر  �جلي�س �ل�سالحي �ملو�ج������ه مبا�رصة لأ

�لقد�������س، وحين������ذ�ك بدْت كم ه������ي �سغرية 

بر�ج. و�إنَّ  هذه �ل�سهام فوق لوحة �ل�سور و�لأ

لية عمل  �لن�������سَ لي�ُسفَّ عن و�س������ف دقيق لآ

�ملنجني������ق ومقذوفاته �لتي تعل������و �إىل �رتفاع 

�ساه������ق لتهبط بت�سارع كبري ف������وق هدفها.. 

ل������ة �لع�سكرية من  فتب������دو من �أجز�ء هذه �لآ

زمن �لدول������ة �ل�سالحية )�لع�سي – �حلبال 

وت������ار – �لق�سي – �ل�سه������ام – �لن�سال(  – �لأ

ونالح������ظ �ل�رُصف������ات كعن�رص معم������اري من 

بر�ج.  تكوين �ل�سور و�لأ

نقب ال�سور ودك حجارته 

ي�سري حدث فتح �لقد�س ب�سورة متنامية 

ويحدث �لنتقال من �حل�س������ار �إىل �لهجوم 

ثم �نهيار �لتح�سينات ودخول �ملدينة »َف�َسجَّ 

أ�ْسَمَع �سوَت عجيجها �ُسمَّ  أبر�جها. و� مد�رَع �

�أعالجها. ورفع ُمثار َعَجاجها. فاأخلى �ل�سوَر 

من �ل�سيارة. و�حَل������ْرَب من �لنظارة. فاأمكن 

�لنََّقاب. �أن يُ�ْسِفر للحرب �لنِّقاب. و�أن يعيد 

وىل من �لرت�ب. فتقدم  �حلجر �إىل �سريته �لأ

�إىل �ل�سخ������ر فم�سغ �������رَصَْده باأنياب معوله. 

خرق �ل������د�ل على  وَح������لَّ َعْقَده ب�رصب������ه �لأ

أ�سمع �ل�سخرة �ل�رصيفة حنينَه  أمْنُ. و� لطافة �

أَ  � با�ستقالت������ه. �إىل �أن كادت ْ تِرُق ملقالته. وترََبَّ

بع�������سُ �حلجارة من بع�������س. و�أخذ �خلر�ُب 

 
 )15(

ر�س« عليها َمْوِثقاً فلن يربح �لأ

أ�سلوبية �لن�س �لتي قد تبدو  أنَّ � �أعتق������د �

غريب������ة �أو م�سنوعة ه������ي �إىل �لدقة �أقرب، 
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و�إمن������ا يبقى ل������كل زمن طر�ئق������ه.. ومبدئياً 

�سلوبية �لكتابية:  أْن نطلق على هذه �لأ ميكن �

�سل������وب �لتاأريخي �لكال�سيك������ي �إن �أحببنا  �لأ

�متط������اء �لقالبية �مل�سطلحي������ة �لغربية فهو 

يُ�سكل ن�سه ت�سكياًل ر�سيناً مليئاً قوياً.. وهو 

أدب������ي فا�ستخرج من حجارة  أ�سلوٌب � بالعمق �

أ�سو�ر  �ل�سور )حنيناً وِرق������ًة(.. على كل فاإن �

�لقد�س بد�أت بالتد�عي وكان يف هذ� �مل�سهد 

أبر�ج �ل�س������ور �سقوطاً مريعاً ب�سوت  �سقوط �

هائل و�نتثار غبار �لنهيار و�لتفتت.. وهذ� 

أبعد  �ل�سجيج �ل�سوت������ي و�لهو�ئي و�خلطر �

�ل�سائري������ن و�لناظري������ن م������ن �لفرجنة فوق 

ْت  �س������و�ر، وحدث������ت فجوة يف �ل�س������ور وُدكَّ �لأ

�حلج������ارةُ حتى حتول������ت �إىل �سكلها �لرت�بي 

أد�ة من �ملنجنيق( هي  ول، ولعل �لنََّقاب  )� �لأ

�لتي تابعت تك�س������ري �ل�سخور بحديدة كبرية 

أني������اب(. ول نن�سى  م������زودة باأ�سنان مدببة )�

مقد�ر �ملرح يف هذ� �لن�س وهو مايدل على 

قوة تعبريية تعك�س ثقة وهدوء�ً ويقيناً ومتكناً 

ع�سكرياً.

دخول القد�س.. ومفاو�سات الت�سليم

ه������ذ� �حل�س������ار �ل������ذي ظه������رت في������ه 

�ملنجنيق������ات وظهرْت دقُة تنفي������ذه فتح باباً 

�إىل �ملدين������ة »وفتح من �ل�س������ور باباً. �سدَّ من 

أبو�باً. و�أخذ يفت يف حجره. فقال  جناته������م �

عنده �لكافر : ياليتني كنت تر�باً. فحينئذ يئ�س 

�لكفار من �أ�سحاب �لدور. كما يئ�س �لكفار 

من �أ�سحاب �لقب������ور وجاء �أمر �هلل وغرهم 

 وه������ي لي�ست مفاو�سات 
)16(

باهلل �لغرور«  

باملعنى �لدقيق بل حماولت من قبل �لفرجنة 

للتقلي������ل من �خل�سائ������ر و�لقتلى.. وقد طلب 

ذلك م������ن �مل�سلمن قائدهم )�ب������ن بارز�ن!( 

ولك������ن �مل�سلم������ن كانو� دوم������اً مبتعدين عن 

�لعنف يف كل مو�جهاتهم �لتاريخية.. وكانت 

ه������ذه �إحدى �مل������ر�ت �لتي ��ستُه������رْت بذلك، 

مر�ء يف �جلي�س �ل�سالحي  وبالفعل ف������اإن �لأ

أ�سارو� �إىل �لبتعاد عن �لعنف وتوفري �لدماء  �

. ن فتح �ملدينة قد متَّ لأ

 ال�س���كل املعم���اري للقد����س ح���ني الفتح 

ال�سالحي / ن�ٌس يف تاريخ العمارة 

أنَّ �لهتمام باملدينة وتكوين ن�سٍ  ويبدو �

ل �هتمام������اً حمورياً  ي�سفه������ا ليوؤرخ له������ا �َسكَّ

لكٍل م������ن �بن �س������د�د و�لقا�س������ي �لبي�ساين، 

خري ي�سفها ح������ن �نتُزعت من �لفرجنة  و�لأ

َف������ح. وبنوها بالَعَمد  �َسل و�ل�سِّ »َحَمْوه������ا بالأَ

������اح. و�أودع������و� �لكنائ�������س بها وبيوت  فَّ و�ل�سُّ

يوي������ة و�ل�ستباري������ة منه������ا كل غريبة من  �لدَّ

وؤه.  لآ �لرخام �لذي يطرد ماوؤه. ول ينطرد لأ

قد لط������ف �حلديُد يف جتزيع������ه. وتفنن يف 

تو�سيع������ه. �إىل �أن �سار �حلدي������ُد. �لذي فيه 
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باأ�ٌس �سديد. كالذهب �لذي فيه نعيم عتيد. 

فما ترى �إل مقاعَد كالريا�س لها من بيا�س 

�سجار لها من  �لرتخيم َرْقر�ق. وعم������د�ً كالأ

 و�أقيم������ت �أول �س������الة 
)17(

�لتنبي������ت �أور�ق«

ق�سى يف 4 �سعبان من  جمع������ة يف �مل�سجد �لأ

�َسل و�ل�سفح هي  . و�لأ
)18(

نف�س �سنة �لفت������ح

�لرماُح و�ل�سيوف، و�أما �لعمارة فكانت رفيعة 

عم������دة و�جلدر�ن  ومنمق������ة فت�سكلت من �لأ

بي�س  �لتي ُك�سيت باحلجر �لرقيق �لعري�س �لأ

)�ل�سف������اح( وكانت هذه �مل������و�د ترتدد يف كل 

�لتكوينات �ملعمارية �لتي �أقامها �ل�سليبيون 

يف �لقد�������س.. و��ستخدمت مادة �لرخام على 

نطاق و��سع.. كما ي�سري �لن�س على ��ستخد�م 

�حلدي������د �مل�سغول على نح������و و��سع فامتدت 

�إلي������ه �إيح������اء�ٌت زخرفية مثلم������ا �متدت �إىل 

زهار  ور�ُق و�لأ عمدة فخرج������ت �لأ تيجان �لأ

عمدة �إىل  لَ������ْت �لأ م������ن �سمت �حلج������ر وحوَّ

ٍر للجمال.  أ�سجار.. �إىل كائن حي ُم�َسدِّ �

علين������ا �أن ن�سه������د بقوة هن������ا كيف هذ� 

�لتجرُد و�لعدل عند هذ� �لقا�سي �لذي دعاه 

ع������د�ء( هذ� �لو�سَف  �إىل و�س������ف )عمارة �لأ

�لر��س������ي �لر�ئق فيك�سف ذل������ك عن خبيئة 

نف�سية نقية وخالية من �لعقد و�لتطرف تنظر 

�إىل �لعمارة نظ������رة موؤن�سنة ُم�سبعة بتح�س�س 

�جلمال و�لبحث عن������ه.. بعيد�ً جد�ً عن �أي 

أو توت������ر.. وهي حقيقة  أو �فتعال � �إغر��������س �

�سالمي �لع�سكري  ر�فقْت �لتاريَخ �لعربي �لإ

و�حل�ساري فكان �أقرب �إىل �لرحمة و�لعدل 

عد�ء �لقادمن من قارة �أخرى.        ولو مع �لأ

مراء   قد�س ما بعد الفتح.. ودويالت الأ

ال�سالحية.. عودة ال�سليبيني

وق������د تناولْت �لب������الَد )�ل�س������ام وم�رص( 

خالفاتُهم �حلادة وحروبهم معاً.. بعد �لفتح 

�أقطع �سالح �لدين �لبالد بن �أولده وكانت 

)19(
�لقد�س لعز �لدين ُجْرديك �لنوري.

م������ر�ء �لعزي������ز �أخو  كان م������ن ه������وؤلء �لأ

أبو �لفتح  �لنا�������رص �سالح �لدين عماد �لدين �

عثم������ان وكانت له �لديار �مل�رصية. ثم �تفقو� 

ردن  عل������ى �أن تبق������ى فل�سطن للعزي������ز، و�لأ

.. ثم 
)20(

ف�سل وع������اد �لعزيز �إىل م�������رص لالأ

أ  حتدُث جمموعة جديدة من �خلالفات تبد�

باأن �مللك �لعادل ملا ملك م�رص �أقطع دم�سق 

ردن وفل�سطن لولده �مللك �ملعظم �رصف  و�لأ

�لدين عي�سى. و��ستمرت كذلك �إىل حن وفاة 

�مللك �لع������ادل يف �سنة 615 ه�، وخالل نف�س 

هذه �لف������رتة و�سل �ل�سليبي������ون �إىل دمياط 

وحا�رصوها فطلب �ملل������ك �لكامل �أخو �مللك 

�ملعظم �ساحب فل�سطن من �أخيه �أن يعطيه 

�لقد�س وكوكب و�لطور ليعطها للفرجن مقابل 

!! ثم حدثت �ملفاو�سات بن �مللك 
)21(

دمياط



م�صاهد مقد�صية من القرن ال�صابع الهجري

101 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

�لكامل و�ل�سليبين وكانو� قد و�سلو� �إىل عكا 

وقائدهم فردريك فطل������ب من �مللك �لكامل 

�أن ي�سلم������ه �لقد�س وجمي������ع ما فتحه �سالح 

 وبعد �أن ت�ساور �مللك �لكامل مع 
  )22(

�لدين 

مرب�طور �ل�سليبي  �أمر�ئه �سلم �لقد�س �إىل �لإ

وكان ذل������ك يف �سن������ة 626 ه������� و�ن�سحب هو 

أم������ر�وؤه �إىل تل �لعج������ول بن عكا  وجي�سه و�

و�لعائدي������ة.. وتبقى �لقد�������س بيدهم �إىل �أن 

يتوفى �لكامل بدم�س������ق �سنة 635 ه� وتغدو 

دم�سق بيد �مللك �جلو�د مظفر �لدين يون�س 

بن م������ودود �بن �مللك �لع������ادل وحت�سل بينه 

وبن �ملل������ك �ل�سالح جنم �لدي������ن �أيوب �بن 

�مللك �لكامل مقاي�سات وهذه �ملرة مقاي�سة 

دم�سق ب�سنجار ! في�سل دم�سق ومن ثم نابل�س 

�سنة 637 ه� ويقب�س �مللك �لنا�رص على �مللك 

�ل�سالح ويحب�سه يف �لكرك، ثم يجمُع جي�ساً 

عظيماً يحا�رصُ به �لقد�س من جديد يف نف�س 

�ل�سن������ة.. وكان �لفرجن قد قامو� بتح�سينات 

أ�س������و�ر �لقد�������س فاأقامو� برجاً  �إ�سافية يف �

جدي������د�ً �أطلق������و� عليه ��سم )ب������رج د�ود( !! 

وح�سنوه لكن �مللك �لنا�رص دكه باملنجنيقات 

 
 )23(

وفتح �لقد�س جمدد�ً..

ب�س���اأن  امل�س���تن�رص  اإىل  النا����رص  ر�س���الُة 

القد�س.. ر�سالة يف تكنولوجيا العمارة !

�لنا�رصُ فاحت �لقد�س ثانية )�لنا�رص د�وود 

بن عي�سى( و�مل�ستن�رص هو �خلليفة �لعبا�سي 

أب������و جعفر �ملن�سور �لظاهر  �مل�ستن�رص باهلل �

باأمر �هلل.. �أمري �ملوؤمنن تويف �سنة 640 ه�.. 

خري، ويبدو  ه������و �خلليفة �لعبا�سي ما قبل �لأ

أنَّ هذ� �خلليفة كان متنور�ً وخمتلفاً و�إن كان  �

يف زم������ن �سعب ومت�ساب������ك فغدت بغد�د يف 

عهده مدينة عظيمة وهو �خلليفة �لذي بنى 

�ملدر�سة �مل�ستن�رصية �ل�سه������رية.. لكنَّ �لتتار 

أي�ساً. د�همو� بغد�د يف عهده �

و�أما هذه �لر�سال������ة �ملهمة فقد ذكر �بن 

�سد�د �أن �لنا�رص كتبها بيده وهي من �إن�سائه، 

وكونه فعل ذل������ك بنف�سه فاإن ذلك يدل على 

ا �لذ�تي  أمَّ أم������ر ذ�تي و�أمر عام باآن مع������اً، و� �

فغبط������ة وفرحة عارم������ة �سكَب������ْت �حلما�سَة 

يف قل������ب �لنا�رص ليكت������ب )ر�سالة �لفتح( �إىل 

�خلليف������ة �ملتميز )�مل�ستن�رص( يف زمن �جتمع 

في������ه فوق �أر�س �مل�رصق �لعرب������ي �ل�سليبيون 

و�لتت������ار.. كتَب له هذه �لر�سال������ة ليُْعِلَمه باأن 

ناً  �جلناح �لغربي من دولة �خلالفة غد� ُموؤَمَّ

وُم�َسيَْطر�ً علي������ه مبدينته �ملركزية )�لقد�س( 

�لتي بقيت �سلطتُها �لقائمة تدل على �لو�سع 

و�حلال������ة �ل�سيا�سية �لقائم������ة يف بالد �ل�سام 

كلها.

وبعد مقدمة �لر�سالة �لر�سينة و�ملجيدة 

أ �لنا�������رص باطالع �خلليف������ة على و�سع  يب������د�
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حد�ث »..  مدينة �لقد�������س عرب حتليل������ه لالأ

طالَع �ملقام �ل�رصي������ف باأمر �لهدنة و�نق�ساء 

مدته������ا. و�نف�ساخ عقدتها. وعند ذلك �أخلى 

�لف������رجن – خذله������م �هلل – �لقد�س �ل�رصيف 

من �سكانه و�نتقل كل منهم عن وطنه �إىل ما 

�سرَيه م������ن �أوطانه و�أقام به كند من ُكنُودهم 

– جم������ع كن������د �أي كون������ت Comte  تخريج 

عرب������ي للكلمة ��ستخدم������ه �ملوؤرخون �لعرب  

وه������و �أمري �جلي�س – ومق������دم من جنودهم. 

وهو فار�س م�سهور م������ن فر�سانهم.. كان قد 

َر قلعة �لقد�س يف مدة �لهدنة وح�سنها.  َعمَّ

لت و�سحنها. وو�سلها  ها بالع������دد و�لآ ومالأ

بربج يقال له »برج د�ود« �لنبي عليه �ل�سالة 

و�ل�س������الم �بتن������اه لنف�سه م�سج������د�ً. و�تخذه 

 )24( 
خللوته معبد�ً«

أه������م م������ا يف �لر�سالة ذك������ره للتطور�ت  �

�ملعمارية �لع�سكرية �لت������ي طر�أْت يف �ملدينة 

من قب������ل �لفرجنة �أي �إع������ادة ترميم �لقلعة 

�سو�ر وو�سله بالقلعة  وبن������اء برج عال على �لأ

أنَّ �لنا�رص  بو��سطة نفق.. ومما يلفت �لنتباه �

أو  يتابع بعد ذلك و�سف �لربج كاأنه �ملهند�س �

�ملعماري !! »وهو برج عظيم �ملقد�ر و�حلجم. 

اح  فَّ ُمَب������ار يف �ملنعة �جلبل.. قد بُن������ي بال�سُّ

أ�سفله �إىل ثلثه قد �ُسب  و�لَعَمد.. وهو م������ن �

   )25(
في������ه �حلجُر و�لكل�س �سباً. وُرِدم بقوة..«

وه������و �إذ يقدم هذ� �لو�س������ف �لقوي �جلليل 

أنه ��ستطاع تدمري  فاإمنا ليذكر بعد قليل كيف �

�سو�ر و�خرت�ق مناعاتها وح�ساناتها  هذه �لأ

وينت�رص على �جلموع �لرهيبة �لتي �حت�سدت 

أّن لنا قر�ءةٌ   غري �
)26(

�سو�ر وقاتلته له خلف �لأ

�إ�سافية يف هذ� �لن�س وهي �لقر�ءة �ملدنية 

آلية �لتعمري. كان  أو �ملعمارية ومو�د �لبناء و� �

من مو�د �لبن������اء �ملذكورة يف �لر�سالة �مللكية 

اح وهي �لبالطات �حلجرية �لرقيقة  فَّ : �ل�سُّ

�لتي ت�ستخ������دم يف �لتك�سية �خلارجية، ومن 

عمدة( في�رصح  أي�س������اً )�لأ �لعنا�رص �ملذكورة �

أ�سا�س ذي  َل من � أنَّ �لربج ت�سكَّ �ملل������ك �لنا�رص �

�رتف������اع كبري ج������د�ً و�سل �إىل ثل������ث �لعمود 

و�ملت�س������كل من �لكل�س �ملغمو�س فيه قطع من 

�حلجر و�ل������ذي نظر�ً ل�سيولت������ه ولدونته مت 

أ�سا�س مليء متجان�س  �سبه �سباً بغر�س تنفيذ �

بع������اد.. وي�������رصح �لد�ئرة  و�سل������ب وكب������ري �لأ

عمدة  �خلارجية للربج بت�سكلها من تناوب �لأ

و�جلدر�ن �لتي جرى تك�سيتها بذلك �لبالط 

�لرخامي �لرقيق و�ملتن )�ل�سفاح(.

ويُتاب������ع �ملل������ك �لنا�������رص يف ر�سالته �رصح 

نَة  �سو�ر �ملُح�سَّ لي������ة �لتي �تبعها يف دك �لأ �لآ

�ملُجددة، باأنه ن�سب �سف������اً طوياًل ومتقدماً 

من �ملنجنيقات، وكان يف جي�س �لنا�رص فريٌق 

�سو�ر  ��سمه )�لنقابون( متخ�س�سون بنقب �لأ
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لي������ات �لالزم������ة لذل������ك، وفري������ٌق ��سمه  و�لآ

�لقنابل  بتح�سري  )�لزر�قون( متخ�س�س������ون 

   
)27(

�ستار �سو�ر و�لأ �مل�ستعلة و�إر�ساله������ا �إىل �لأ

وي�سج������ل �لنا�������رص يف ر�سالت������ه �مللكية كيف 

��ستمر �لهجوم و�لقتحام حتى جت�سد �لفتُح 

»و�أخذ �لعبُد �لقلعَة وت�َسلََّمها. و�فرتع ذروتها 

أبر�جها �مل�سونة  �لعليا وت�سنمها. وتربجْت له �

)28(
وجتلَّْت..«.

و�أما �لعبد فهو �مللك �لنا�رص.. و�أما �لقلعة 

�لعرو�������س �ملتجلية فهي لُ������بُّ �لقد�س ومركز 

قيادتها. ل يف������وُت �لنا�رص ذكر مبادئ �رصت 

�سالمي تلك  يف �حل�سور �لع�سكري �لعربي �لإ

ن�سانية.. وذلك  مب������ادئ �لرحمة و�لل������ن و�لإ

مم������ا حدث بالفعل بَُعيد فتحه �لقد�س، حن 

جلاأ عدد من �أفر�د جي�س �لفرجنة �إىل )برج 

د�ود( يف �سور �لقد�س خوفاً وطمعاً باخلروج 

أ�سلحتهم.. غري �أن �لنا�رص يُ�سجل  باأرو�حهم و�

ه  أنه مل يو�فق عل������ى ذلك بل َوجَّ يف ر�سالت������ه �

يجاد نقوب يف جدر�ن �لربج ومن  �لنقابين لإ

ثم �إحر�قه من �لد�خل.. فلما وجد �لالجئون 

ذلك طلب������و� �خلروج باأرو�حهم فقط فاأُخلي 

أن������ه ي�سائل  .. وبع������د ذل������ك وكا
)29(

�سبيله������م 

أو ي�ست�سريه بن �أن يه������دم �لقلعة  �خلليف������ة �

ا برج د�ود  أمَّ   و�
)30( 

أويبقيها موئاًل للم�سلمن �

فقد �تخذ في������ه قر�ر�ً باأْن »يغ�ُس من َطْرفه 

أنفه. ويقلل من �رتفاعه. وي�سهل من  ويجدع �

�متناعه. ويجعله م�سجد�ً للركوع و�ل�سجود. 

ل معقاًل للجموع و�حل�س������ود. ومعبد�ً يلتزم 

 )31(
مب������ز�ره. ل ح�سناً يُعت�َس������م باأ�سو�ره..« 

و�لنا�رص هنا ينه������ي �حلالَة �لع�سكرية ملدينة 

�لقد�س ويحولها �إىل مدينة )مدنية( ويج�سد 

من خ������الل ما ذكره يف ر�سالته ب�سعة مبادئ 

طار �لعام للهوية  كانت باعتقادي ت�س������كل �لإ

�سالمية، كان يف ه������ذه �لُهوية  �ملعماري������ة �لإ

�لبتعاد ع������ن �لتطاول و�لرتفاعات �لفارغة 

أْن نالحظ ب�سهولة كيف  يف �لبناء، وميك������ن �

�أن �لبن������اء �لوحيد �ملرتفع يف �ملدينة �لعربية 

�سالمية �لقدمية ه������و )�ملئذنة(.. فلي�س  و�لإ

لبن������اء بحد ذ�ته تكرب وترفع.. و�مللك �لنا�رص 

يريد �أن يغ�س من طرف )�لربج( و�أن يجدع 

أْن يحول������ه �إىل م�سجد يف  أنف������ه ويف �لنهاية � �

مدينة حقيقي������ة ولي�س �إىل حت�سن ع�سكري 

ن�سانية  يف مع�سكر. وبهذه �ملبادئ �ملعمارية �لإ

يختم �لنا�رص ر�سالت������ه �إىل �خلليفة �لعبا�سي 

�مل�ستن�رص.

ثم.. بير�س وعمارٌة يف القد�س 

بقي������ت �لقد�س بيد �ملل������ك �لنا�رص حتى 

حدثْت دورةٌ جديدة من �لتفاقات و�ملهادنات 

يوبية و�لفرجن.. فدخل �لفرجُن  بن �أمر�ء �لأ

م������ر كذلك حتى  �لقد�������سَ جُم������دد�ً وبقي �لأ
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�لفتح �خلو�رزمي للمدينة بالتفاق مع �مللك 

�ل�سالح جنم �لدين وهو �لفتح �لثالث للقد�س 

يف فرتة �حلم������الت �ل�سليبية �سنة 642ه�.. 

لك������نَّ ثمة �نت�س������ار عري�س يجت������اُح �مل�رصَق 

�لعربي حَن ينك�رص �لجتياُح �لترتي يف عن 

جال������وت )658 ه������� - 1259م( ويكون موقُع 

�ملعركة يف تخ������وم �لقد�س، وتك������ون �لقيادة 

ملظفر �لدين قطز.. وتغدو �لبالد يف �لنهاية 

مبا فيها �لقد�س ب�سلط������ة �ل�سلطان �لظاهر 

رك������ن �لدي������ن بيرب�س �لذي �رصع������ان ما يبد�أ 

بعمارتها.. ففي �سن������ة 659 ه� ي�سع بيرب�س 

خطة مالي������ة وم�رصوعات لالعتن������اء بعمارة 

�حلرم �لنبوي يف �ملدين������ة �ملنورة و�لقد�س.. 

أي�ساً بالعم������ارة �خلدمية �لتي  لكنه �هت������م �

تعيد للمدين������ة حيويتها �لجتماعية ورونقها 

�حل�س������اري، فكان من �لتكوين������ات �ملعمارية 

�لتي بُنيت يف عهده  �خلان �لذي جعله خارج 

أ�سو�رها وو�سع له باباً نقله من  �ملدينة وور�ء �

�لقاهرة، وبنى �أي�ساً فرناً وطاحوناً.     

م�سهد )زيارات القد�س(

يورُد �بُن �س������د�د م�سطل������ُح )�لزيار�ت( 

للتعبري ع������ن �لعمارة �ملهمة دينياً �لتي عكف  

�لنا�ُس على زيارتها، ولعله م�سطلٌح م�ستحدث 

يف زم������ن �بن �سد�د، وقد يك������وُن ذلك ب�سبب 

ن�سوء حالة كثيفة من �لعمار�ت �لتي تُز�ر.

�أوىل �لزي������ار�ت �لت������ي يذكرها �ل�سخرة 

�مل�رصفة وبع������د �أن ي�رصح قد��ستها وما عرف 

بعادي  عنه������ا يقدم و�سفه������ا �لهند�س������ي و�لأ

»وعلوه������ا مقد�ر ذر�عن ود�ئرها يزيد على 

رو�ح،  أربع������ة �أذرع.. وحتت �لقبة مغ������ارة �لأ �

أرو�ح �ملوؤمنن يجمعها �هلل فيها،  أنَّ � ذك������رو� �

أربع ع�رصة درج������ة، ويقال  وين������زل يف ه������ذه �

�أن به������ذه �ملغارة ق������رب زكريا علي������ه �ل�سالة 

. 
)32(

و�ل�سالم«

  ويذك������ر �أن �لرو�ق �ملحي������ط بال�سخرة 

يقوم على �ستة ع�رص عمود�ً رخامياً، وثمانية 

أبو�ب من �حلديد ويحيط  أربعة � �أركان له������ا �

بال�سخرة نف�سها در�بزين من �حلديد �رتفاعه 

قامتان. يعت������رب ن�س �بن �سد�د �ملخت�رص عن 

نه و�سَف �ل�سخرةَ يف زمن  �ل�سخرة مهماً لأ

�لحتاللت �ل�سليبي������ة �ملتو�لية و�لفتوحات 

أي�ساً. فه������و يقدم عمارة  يوبي������ة �ملتو�لية � �لأ

ول حتمل  �إ�سالمي������ة من �لقرن �لهج������ري �لأ

ثرية  دلل������ًة عظمى.. ف������كل �لختب������ار�ت �لأ

أنَّ  ْت � أكدَّ �لتي �أجريت عل������ى عمارة �لقب������ة �

أ�سا�ساتها وجدر�نها  عمارة �ل�سخ������رة بكامل �

موي  �خلارجي������ة هي من �إن�س������اء �خلليفة �لأ

أ بناَءها �سنة 68 ه�  عبد �مللك بن مرو�ن )بد�

/ 688م  و�كتم������ل �سنة 72 ه� / 691م( وهي 

بناءٌ متجان�������س ل ي�سم �أي بقايا بناء قدمي*  
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وم������از�ل بناء �لقبة قائم������اً ب�سكله وو�جهاته 

موي������ة يف �ساحة �حل������رم �لقد�سي جنوبي  �لأ

�رصق������ي �لقد�س.. بجدر�نه �ملثمنة �خلارجية 

وبال�سقف �ملحيط بزنار �لقبة و�ملائل باجتاه 

�جل������در�ن �خلارجية. م������ن �لعنا�رص �ملهمة 

يف �لقب������ة تلك �لف�سيف�س������اء.. نثار�ٌت دقيقة 

من �لزج������اج و�حلجر و�ل�س������دف �خل�رص�ء 

و�لزرقاء على خلفي������ة جد�رية ذهبية.. تلك 

ُل خطاً  �لزخرف������ة �لتجريدية �لرفيع������ة تُ�َسكِّ

�سالمي  من�سجم������اً رفيعاً يف تاريخ �لف������ن �لإ

�خلال�س و�ملبكر. 

ث������م ينطلق �مل������وؤرُخ مبا�������رصة �إىل �مل�سجد 

ق�سى ويذكر �أن حمر�ب عمر بن �خلطاب  �لأ

أ  ق�سى يبد�   ومن قبة �لأ
)33( 

مل تغ������ريه �لفرجن

ويخرب عن �آخر جتديد�ته������ا �ملعمارية باأنها 

مام �بن �لعزيز  متت �سنة 426 ه� يف عهد �لإ

عز�ز دين �هلل( �ساحب م�رص ..  )�لظاهر لإ

و�لقبة نُفَذْت تك�سيتُه������ا بالف�سو�س �ملذهبة 

وكذلك �لكتابة و�لنقو�������س ويذكر �بن �سد�د 

أنها بقيت كما هي مل تغريها �لفرجن.. و�حلق  �

م������ا ذكره �بن �سد�د عن ه������ذ� �مل�سجد �لذي 

وىل يف عهد عب������د �مللك بن  بُن������ي للم������رة �لأ

م������رو�ن يف �سنة )72 ه������� /691م( وثمة قول 

آخ������ر �أن �لذي بناه هو �لوليد بن عبد �مللك.  �

وعلى كل حال هو من عمارة �لقرن �لهجري 

أنَّ معامله  ول �أي�ساً مثل قبة �ل�سخرة غري � �لأ

َْت م������ر�ٍت عديدة.. وم������ع �لحتاللت  تغ������ريَّ

�ل�سليبية �أقام �لفرجنة يف جانب منه كني�سة 

خ������ر مق������ر�ً لال�سبتارية**  ويف �جلان������ب �لآ

�سلح������ة يف جهت������ه �لغربية..  وم�ستودع������اً لالأ

أُعيد بناوؤه  وم������ع �لتحرير �ل�سالحي للقد�س �

َد �ملح������ر�ب وو�سع �ملنرب �لنوري �ل�سهري  وُجدِّ

�ل������ذي �سنع������ه ن������ور �لدين زنك������ي يف حلب 

)614ه�(.. وب�سكل عام يعترب �ل�سكل �حلايل 

يوبي م�ساحته  ق�سى هو �سكله �لأ للم�سجد �لأ

�لد�خلية )80×55( وفيه �سبعة �أروقة �أو�سط 

وثالثة يف كل من �جلانبن �لغربي و�ل�رصقي، 

روق������ة �لغربية للم�سجد حمكمة  وما ز�لْت �لأ

و�ساخم������ة متتد م������ن �جلن������وب �إىل �ل�سمال 

و�لقب������ة تت�سدر بيت �ل�سالة وللم�سجد �أحد 

ق�سى يف  ع�������رص باباً. ولقد بق������ي �مل�سجد �لأ

مكانة �سامقة عند �مل�سلمن فقد �سكل وحتى 

1967 مق������ر�ً تدري�سياً و�حتفالي������اً و�سيا�سياً 

عربياً و�إ�سالمياً.

ومن ه������ذه �لزي������ار�ت يذكر �ب������ُن �سد�د 

مغارًة يُقال لها مهد عي�سى. وهي عند �ل�سور 

ق�سى. ***  �لقبل������ي و�أحد �أروقة �مل�سجد �لأ

 وهي �رصقي قبة �ل�سخرة 
 )34( 

وقبة �ل�سل�سلة

¥µ
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أي�ساً  ومال�سقة له������ا، �سد��سية �لرقبة وهي �

عمارة �أموي������ة وكانت ت�ستخدم حلفظ �أمو�ل 

�مل�سلمن كم������ا هي �حلال يف قب������ة �ملال يف 

موي يف دم�سق.   �سحن �مل�سجد �لأ

ويتابع عن �أهم عمار�ت �لقد�س: كني�سة 

�ليعاقبة، ويذكر �أن بها بئر، يقال �أن �مل�سيح 

عليه �ل�س������الة و�ل�سالم �غت�سل منها، و�آمنت 

  وحالياً 
)35(

�ل�سام������رة على ي������ده عنده������ا »

مقر ه������ذه �لكني�سة يف �لقد�������س )�ليعقوبية 

كني�س������ة  رثوذك�سي������ة(  يف  �لأ �ل�رصياني������ة  أو  �

أي�ساً كني�سة  مرق�������س. ومن �لكنائ�س يذك������ر �

ِليق ويُذك������ر �أن مقولة كانت د�رجة تفيد  �ل�سَّ

باأن �مل�سيح عليه �ل�س������الة و�ل�سالم ُرفع �إىل 

  ويذكر 
 )36(

�ل�سم������اء من موقع هذه �لكني�سة 

أي�ساً كني�سة �سهي������ون يقال �أن �ملائدة نزلت  �

 ثم و�دي 
)37(

عل������ى عي�سى و�حلو�رين به������ا 

جهن������م وبه قرب مرمي �أم عي�سى ينزل �إليه يف 

عمدة �لرخامية  �ست وثالثن درجة وفيه �لأ

)38( 
�ملنيعة �ل�سلبة«

وخارج �لقد�س زيارةٌ �أي�ساً )عن �سلو�ن( 

أنها تخرج  يق������ال �أن ماءها مثل م������اء زمزم و�

من حتت قبة �ل�سخرة ومتر بالو�دي جنوبي 

 كانت )�سل������و�ن( قريًة جماورة 
)39(

�لقد�������س 

ل�سور �لقد�س من �جلهة �جلنوبية ول يبتعد 

عن������ه �إل ب�سعة �أمتار، لكنها �ليوم من �أحياء 

أم �لدرج – بركة  �لقد�س، وعيون مائها )عن �

�سلو�ن – �لربكة �لتحتانية – بئر �أيوب – عن 

�للوزة( �مل�سدر �لوحي������د للمياه يف �لقد�س. 

ولعل �ليبو�سين �أقدم َمْن َجرَّ مياه �سلو�ن عرب 

نفق �إىل د�خل مدينة �لقد�س.       

اأخريًا :

لقد كانت تلك ب�سعة م�ساهد مقد�سية من 

حلظات �لقرن �ل�سابع �لهجري، �عتماد�ً على 

م�سدٍر ُكتب يف ذل������ك �لقرن �ملليء ب�سجيج 

�ملعارك.. حيث كان������ت �لقد�س عا�سمَة تلك 

�ملو�جهات وعا�سمَة ذلك �لقرن، فهي �ملدينُة 

�لتي حملت �أهم حدثن عاملين يف تلك �لفرتة 

: �لندحار �ل�سليبي و�إيقاف �لجتياح �ملغويل 

.. كانت يف كال �حلدثن عربية و�إ�سالمية يف 

حد�ث  ويف ت�سكي������ل �ملدينة. ولئن  �سن������ع �لأ

يحاء باأن �لقد�س  لهث �مل�ست�رصقون �ليهود لالإ

بقيت زمَن �لحتاللت �ل�سليبية مدينًة ذ�ت 

طابع عاملي )كو�سموبوليتي( !! فتلك بالن�سبة 

�إليهم خطوة مهمة يف م�رصوعهم �لد�ئم ملحو 

�سالمية من وجه �ملدينة  �ملالمح �لعربية و�لإ

وروحها.. فبالن�سب������ة �إليهم �أن تكون �لقد�س 

ذ�ت طاب������ع عاملي �أو حتى بيزنطي خريٌ �ألف 

مرة من �أن تكون ذ�ت طابع عربي �إ�سالمي.
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ديان، فهي مهد �حل�سار�ت و�لعلوم �لتي �زدهرت  كما هي �لقد�س مهد �لأ

�سالمي������ة، ول�سيما يف عهد �سالح �لدين  كثري�ً يف ظ������ل �حل�سارة �لعربية �لإ

ت  يوبي يف �آو�خر �لق������رن �ل�ساد�س �لهجري/ �لثاين ع�رص �مليالدي، فامتالأ �لأ

أو ما  طباء، كما �نت�رصت فيه������ا دور �ل�ست�سفاء، � �لب������الد �لعربية بالعلماء و�لأ

كان يدع������ى بالفار�سية �لبيمار�ستان )بيمار= مري�س، �ستان= مكان(، ومن بن 

يوبي  أن�ساأه �سالح �لدين �لأ تلك �لبيمار�ستانات كان بيمار�ستان �لقد�س �لذي �

اأطباء وبيمار�ستان القد�س

�سالمية يف احل�سارة العربية الإ

باحث يف تاريخ العلوم الطبية. ع�سو اجلمعية ال�سورية لتاريخ العلوم. ❁

ò

❁
د. حممد يا�رس زكور
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�إ�سافة �إىل �لعدي������د من �لبيمار�ستانات �لتي 

أن�ساأه������ا يف �لبلد�ن �لعربي������ة منها �لقاهرة  �

�سكندرية وغريها.  وعكا و�لإ

ومن �لقد�س ن�ساأ �لعديد من �أعالم �لطب 

�لعرب������ي، وتو�فد �إليه������ا �لكثري ممن خدمو� 

ب�سناعة �لطب وعلّمو� فيها، فمن هوؤلء كان 

على �سبيل �ملثال ل �حل�رص: 

َجرائيل بن عبد اهلل بن بخَتْي�سوع

)311-396ه�/1005/923م(

�لطبي������ب �مل�سه������ور من عائل������ة كان �أكرث 

�أفر�ده������ا �أطب������اء يف بغد�د، خ������دم �ملقتدر 

)1(
�لعبا�سي، وز�ر �لقد�س ثم عاد �إىل بغد�د.

يو�سف الن�رصاين

)كان حياً عام 373ه�/983م(

كان طبيباً عارفاً ب�سناعة �لطب، فا�ساًل 

يف �لعل������وم، �سار بطريرك بيت �ملقد�س زمن 

أبو من�سور  �خلليفة �لعزيز باهلل �لفاطمي- �

نز�ر ثاين خلفاء �لفاطمين مب�رص، وذلك يف 

�ل�سن������ة �خلام�سة من خالفته �لذي توىل بن 

عامي )365-386ه�������/975- 996م(، و�أقام 

أ�سهر،  يف �لرئا�س������ة مدة ثالث �سنن وثمانية �

ثم ع������اد �إىل �لقاهرة وت������ويف فيها ودفن يف 

)2(
كني�سة مار ثو�در�س.

حممد بن اأحمد بن �سعيد التميمي

)تويف 380ه�/990م(

 طبي������ب كجده �سعي������د، ماهر يف تركيب 

دوية، ولد بالقد�س ون�ساأ فيها، در�س �لطب  �لأ

أنبا زخريا بن ثو�به، ز�ر  يف جمل�������س �لر�هب �

ع������دة مدن ثم ��ستقر مب�رص ودخل يف خدمة 

�لعزيز بن �ملع������ز �لفاطمي، و�سنف له كتاباً 

أ�سم������اه »مادة �لبقاء  كبري�ً يف عدة جملد�ت �

باإ�س������الح ف�س������اد �لهو�ء و�لتح������رز من �رصر 

وباء«.   �لأ

ومل������ا كان �لتميمي ببل������ده �لبيت �ملقد�س 

ل�سناعة �لطب و�إح������كام �لرتكيبات،  معايناً 

�سنف ورّكب ترياقاً �سماه »خملّ�س �لنفو�س« 

أّل�فت������ه بالقد�س  وق������ال فيه: ه������ذ� تري������اق �

و�أحكم������ُت تركيب������ه، خمت�رص، ناف������ع �لفعل، 

د�ف������ع ل�������رصر �ل�سمومات �لقاتل������ة �مل�رصوبة 

بد�ن، بل�سع ذو�ت �ل�سم من  و�مل�سبوبة يف �لأ

أن������و�ع �حلّيات �ملهلكة  فاع������ي و�لثعابن و� �لأ

�ل�س������م، و�لعقارب.. ثم �ساق مفرد�ته و�سورة 

تركيبه يف كتاب������ه �مل�سمى »مادة �لبقاء«. وملا 

أ�سماه  ورّك�به و�
 )3(

كان مب�رص �سّن������ف جو�ر�ساً

»مفت������اح �ل�������رصور م������ن كل �لهم������وم ومفرح 

أّلفه لبع�������س �إخو�نه مب�رص، وذكر  �لنف�������س« �

أ�سماء مفرد�ته، وكان من�سفاً  �سورة تركيبه و�

يف مذكر�ته، غ������ري ر�ّد على �أحد �إل بطريق 



�صالمية اأطباء وبيمار�صتان القد�س.. يف احل�صارة العربية الإ

111 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

�حلقيقة، وكان �لتميمي هذ� موجود�ً مب�رص 

يف حدود �سنة �سبعن وثالثمئة. وله موؤلفات 

�أخرى غري ذلك. 

�سافة �إىل م������ا �أبدعه �لتميمي يف    وبالإ

وبئ������ة، يَُعد �أول  �لرتي������اق و�لدخن �لطارد لالأ

و��سع ملب������د�أ م�سفاة )�سامربل������ن( لت�سفية 

�ملاء باخل������زف، وذلك بو�سع ع������دة طبقات 

من �خلزف، �أطلق عليها �لت�سفية باخلزف 

�ملخلخ������ل، كما ورد يف كتابه »مادة �لبقاء يف 

أ�سباب  �إ�سالح ف�س������اد �لهو�ء«، و�رصح في������ه �

)4(
أي�ساً. �لعدوى �

الّراق

)كان حياً �سنة 558ه�/1162م(

 طبي������ب �س������وري، كان �لطبيب �خلا�س 

حلاكم طر�بل�������س �ل�سام، �لكون������ت رميوند، 

أر�سله ملعاجلة مل������ك �لقد�س بلدوين  �ل������ذي �

أثناء �جتيازه طر�بل�س  أملّ به � �لثالث من مر�س �

أنَّ حالة  يف طريق������ه �إىل بيت �ملقد�������س، غري �

بلدوي������ن �زد�دت �س������وء�ً، ومع ذلك م�سى يف 

طريق������ه حتى بلغ بريوت فم������ات بها يف 10 

فرب�ي������ر �سن������ة 1162م. وكان ينع������م ب�سحة 

�سليم������ة ورجولة فائقة، فاعتق������د �لنا�س �أن 

عقاق������ري �لطبيب �لرّب�ق ه������ي �لتي �أدت �إىل 

موته متاأثر�ً بال�سم. مل يتجاوز بلدوين �لثالثة 

و�لثالثن من عمره عند وفاته، و��ستد حزن 

رعاي������اه ملوته، ب������ل �إن �لفالح������ن �مل�سلمن 

ظهار �لحرت�م جلثمانه  هبطو� من �لتالل لإ

)5(
عند ت�سييع جنازته �إىل بيت �ملقد�س.

 الفار�س���ي اأبو علي 
)6(

ْئر احل�س���ن بن الظرِّ

املعروف بالظهري

)تويف 598ه�/1201م(

 ولد بقرية �لنعمانية بفار�س، فقيه لغوي، 

طبي������ب، فلك������ي، ريا�س������ي، وكان يحفظ يف 

�ملنطق �أرجوزة �بن �سينا، وكان قيماً مبعرفة 

قان������ون �لطب، وعارفاً باللغة �لعرب�نية. �أقام 

مدة بالقد�س فاجتاز به �مللك �لعزيز عثمان 

بن �سالح �لدين يو�س������ف فعرف منزلته من 

�لعل������م، ف�سمه �إىل �سحبت������ه و�سافر معه �إىل 

)7(
�لقاهرة، وتويف فيها.

عب���د اللطي���ف ب���ن يو�س���ف البغ���دادي 

موفق الدين

)557-629ه�/1161-1231م(

 �لعامل �ملو�سوعي �لطبيب �لكيميائي، عامل 

بالت�رصيح و�لنبات و�لفلك و�ملنطق، مو�سلي 

�س������ل، ولد ببغ������د�د، وز�ر معظ������م �لبالد  �لأ

�لعربية، وح������ّدث يف بغد�د و�لقد�س وحر�ن 

وبالد �ل������روم وملطية و�حلج������از، وكان قد 

�عتن������ى كثري�ً ب�سناعة �لطب ملا كان بدم�سق 

و��ستهر بعلمها.

وي������روي ق�سة ذهاب������ه للقد�������س بقوله: 
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و�س������اع �أن �سالح �لدين ه������ادن �لفرجن وعاد 

�إىل �لقد�س، فقادتن������ي �ل�رصورة �إىل �لتوجه 

�إليه، فاأخ������ذت من كتب �لقدماء ما �أمكنني، 

وتوجهت �إىل �لقد�������س، فر�أيت ملكاً عظيماً 

ميالأ �لعن روعة، و�لقلوب حمبة... و�أ�سحابه 

يت�سبهون به، يت�سابقون �إىل �ملعروف كما قال 

تع������اىل: »ونزعنا م������ا يف �سدورهم من غل«، 

و�أول لي������ل ح�رصت������ه وجدت جمل�س������اً حافاًل 

باأه������ل �لعلم، يتذ�ك������رون يف �أ�سناف �لعلوم، 

وهو يح�س������ن �ل�ستماع و�مل�ساركة، وياأخذ يف 

�س������و�ر وحفر �خلنادق، ويتفقه  كيفية بناء �لأ

يف ذل������ك وياأتي بكل معنى بديع، وكان مهتماً 

يف بن������اء �سور �لقد�س وحف������ر خندقه، يتوىل 

ذلك بنف�سه.. فكتب يل �سالح �لدين بثالثن 

دين������ار�ً يف كل �سه������ر على دي������و�ن �جلامع، 

و�أطل������ق �أولده رو�تب حت������ى تقرر يل يف كل 

�سه������ر مئة دينار. ورجعت �إىل دم�سق و�أكببت 

على �ل�ستغال و�إقر�ء �لنا�س باجلامع..

ثم �أقام عبد �للطيف �لبغد�دي بالقاهرة 

وكان ل������ه �لرتب و�جلر�ي������ات من �أولد �مللك 

�لنا�رص �س������الح �لدين، وملا مل������ك �ل�سلطان 

أبو بكر بن �أيوب، توجه  �لع������ادل �سيف �لدين �

�ل�سيخ موفق �لدي������ن �إىل �لقد�س، و�أقام بها 

ق�سى،  م������دة، وكان ي������رتدد �إىل �جلام������ع �لأ

وي�ستغل �لنا�س عليه بكثري من �لعلوم، و�سنف 

)8(
هنالك كتباً كثرية..

داود بن اأبي املنى اأبي فانه اأبو �سليمان

)كان حياً �سنة 583ه�/1187م(

أه������ل �لقد�س، وكان فا�ساًل يف   كان من �

�ل�سناع������ة �لطبية، خبري�ً بعلمه������ا وعملها، 

متميز�ً يف �لعلوم، وه������و �لذي ركَّب �لرتياق 

�لفاروق بالبيت �ملقد�������س ملعاجلة �بن �مللك 

ماري م������ن �جلذ�م. ث������م �نتق������ل �إىل �لديار 

�مل�رصي������ة، وحن حرر �ملل������ك �لنا�رص �سالح 

�لدي������ن يو�سف ب������ن �أيوب �سن������ة 583ه� كان 

أبو �سليمان د�وود ق������د ب�رصه بذلك، فاأكرمه  �

و�عتنى ب������اأولده ح�سب طلبه وما متناه على 

أبنائه �أي�ساً يف �لطب  �ل�سلط������ان. وخلفه من �

أبو  أبو �سعي������د، وموفق �لدين � مه������ذب �لدين �

)9(
أبو �لف�سل. أبو ن�رص، و� �ساكر، و�

ر�س���يد الدين ب���ن يعقوب القد�س���ي اأبو 

�سعيد

)تويف 646ه�/1248م(

 طبيب من ن�سارى �لقد�س، در�س �لطب 

يف جمل�������س ر�سيد �لدين عل������ي بن خليفة يف 

دم�س������ق، وكان متمي������ز�ً يف �سناع������ة �لطب، 

خب������ري�ً بعلمها وعملها دخل يف خدمة ملوك 

يوبي������ن �ملعظ������م و�لكام������ل و�ل�سالح يف  �لأ

م�������رص ودم�سق وتويف فيها.ل������ه من �لكتب : 
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عي������ون �لطب، وتعاليق عل������ى كتاب �حلاوي 

)10(
للر�زي.

عبد ال�سالم بن اأحمد املقد�سي املعروف 

بابن غامن

)تويف 678ه�/1279م(

 طبيب فيل�سوف، تويف ومل يبلغ �خلم�سن. 

�������رص�ر عن حكم  آثاره كت������اب »ك�سف �لأ م������ن �

زه������ار« وله »ر�سال������ة يف ت�سبيه  �لطي������ور و�لأ

)11(
ن�سان مبملكة كاملة �لبنيان«. �لإ

عب���د الرحم���ن ب���ن اأب���ي بك���ر احلنبل���ي 

املعروف بابن داوود

)782-856ه�/1380-1452م(

دوية �ملفردة،   كيميائي عنده خ������ربة بالأ

حجار و�حليو�ن، وخا�سة منافع  و�لنبات و�لأ

حلوم �حليو�ن، ولد بدم�سق ون�ساأ بها، عمل 

على م�سالح �لبيمار�ستان �لقيمري بدم�سق، 

ث������م رحل �إىل �لقد�س وت������ويف فيها. من كتبه 

)12(
»ت�سلية �لو�جم يف �لطاعون �لهاجم«.

حمم���د ب���ن عي�س���ى ال�س���فدي املع���روف 

بابن حامد

)808-887ه�/1405-1482م(

 طبيب، ميقاتي، فقيه، ولد ب�سفد ون�ساأ 

فيه������ا، ودّر�س بدم�سق، ز�ر �لقد�س ومكة، ثم 

ع������اد �إىل �سفد وتويف فيها ودفن يف مدر�سة 

)13(
�أرقطاي.

عبد البا�سط بن خليل الغر�سي املعروف 

بابن الوزير

)844-920ه�/1440-1514م(

 طبي������ب، فقيه، موؤرخ. ول������د يف ملطية، 

دخل �ملغرب فاأخذ درو�ساً يف �لنحو و�لكالم 

و�لطب، توىل ع������دة نيابات يف حماة و�سفد 

�سكندرية. من كتبه: »كتاب يف  و�لقد�������س و�لإ

فيون وتاأثري�ته  �لطب«، ور�سالة يف طبيعة �لأ

طب������اء يف طبيعت������ه  آر�ء بع�������س �لأ �لعام������ة و�

)14(
وتاأثري�ته.

كانت تلك ملح������ة تعرفنا فيها على بع�س 

عالم �لعرب  من خدمو� ب�سناعة �لطب من �لأ

�لقدم������اء، منهم من كان ل������ه موطن عمل يف 

ن  أو ن�س������اأ فيها. و�سوف نتحدث �لآ �لقد�س، �

طباء �لذين  ع������ن بيمار�ستان �لقد�س و�أهم �لأ

خدمو� فيه. 

بيمار�ستان القد�س

رحل �ل�سلطان �سالح �لدين �إىل �لقد�س 

يف �لي������وم �لر�بع ع�رص من �سهر رم�سان �سنة 

أ�سو�رها، وز�د يف وقف  583ه� و�أمر بت�سييد �

�ملدر�سة �لتي عملها بالقد�س، وهذه �ملدر�سة 

�سالم تع������رف ب�َسنْ������د َحنَّة  كان������ت قب������ل �لإ

أم  )Sainte anne( يذكرون �أن بها قرب َحنَّة �

�سالم د�ر  مرمي عليها �ل�سالم، ثم �سارت يف �لإ

فرجن �لقد�س، ثم ملا ملك  علم قبل �أن ميلك �لإ
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فرجن �لقد�س �سنة 492ه� �أعادوها كني�سة  �لإ

�س������الم، وملا فتح �ل�سلطان  كما كانت قبل �لإ

�سالح �لدين �لقد�س �أعادها مدر�سة وفو�س 

�د،  تدري�سه������ا �إىل �لقا�سي بهاء �لدين بن �سدَّ

و�أمر ب������اأن جتع������ل �لكني�سة �ملج������اورة لد�ر 

�سبيتار بقرب حّمامه مار�ستاناً للمر�سى،  �لأ

ووق������ف عليه������ا مو��س������ع، وخ�س�������س �أدوية 

وعقاقري غزيرة، وفو�س �لق�ساء و�لنظر يف 

هذه �لوقوف �إىل �لقا�سي بهاء �لدين يو�سف 

)15(
بن ر�فع �أبي متيم.

�إىل بيمار�ستان 
 )16(

أ�س������ار �بن �لقفط������ي و�

�لقد�������س بقول������ه: �إن يعق������وب ب������ن �سقالب 

�لن�������رص�ين �أقام عل������ى حالت������ه بالقد�س يف 

مبا�������رصة �لبيمار�ست������ان �إىل �أن ملكه �ملعظم 

أب������ي بكر بن �أيوب  عي�سى ب������ن �مللك �لعادل �

�سنة 615ه�. 

�ست������اذ �لع������امل ع������ادل جرب بك  وكت������ب �لأ

�لكت������ب  �سالم������ي ود�ر  مدي������ر �ملتح������ف �لإ

بالقد�������س �ل�رصي������ف قبل ع������ام 1939م عن 

ه������ذ� �لبيمار�ست������ان بر�سال������ة �إىل �لدكت������ور 

�أحمد عي�سى ب������ك بالقاهرة �ساحب »تاريخ 

�سالم« فقال)17(: �إن  �لبيمار�ستان������ات يف �لإ

بالقد�س ح������ارة ت�سمى �لدباغ������ة، و�مل�سهور 

أل�سن������ة �لنا�س �أن �لبيمار�ستان  �ملتد�ول على �

�ل�سالح������ي )ن�سبة �إىل �س������الح �لدين( كان 

يف ه������ذه �جلهة، ث������م �أدركه �خل������ر�ب، كما 

ث������ار، ثم حدثت زلزلة يف  �أدرك غ������ريه من �لآ

أثر�ً بعد عن،  �سن������ة 862ه�/1458م فجعلته �

آثاره و�ختل�ست �أر�سه، وت�رصف فيه  فعفيت �

�حل������كام وغريهم من �لنا�������س بالبيع و�لهبة، 

فوه������ب �ل�سلط������ان عبد �حلمي������د ق�سماً من 

ملاني������ة ملنا�سبة زيارة  خر�بات������ه �إىل �لدولة �لأ

ويل عهده������ا للقد�س �ل�رصي������ف �سنة 1896م 

مرب�طور  ملان كني�سة �فتتحها �لإ فبنى فيه �لأ

غليوم �لثاين �سن������ة 1898م وقال �إنهم عرثو� 

يف خر�باته على حجارة مكتوبة ناطقة با�سم 

�سالح �لدين وخلفائه من بعده.

ن�ستنج من ذلك �أن هذ� �لبيمار�ستان ظل 

قائماً حو�يل ثالثة قرون، ول �سك �أن �لكثري 

طباء �لذين كان������و� بالقد�س، خدمو�  م������ن �لأ

�ملر�س������ى فيه، غري �لذين ذك������رو� يف �لكتب 

�ملخت�سة.

طباء الذين خدموا ب�س���ناعة الطب  الأ

يف بيمار�ستان القد�س

أ�سهر من  قل������ت ل بد �إنهم كرث، ولكن من �

ذكر وخدم يف هذ� �لبيمار�ستان هما؛ يعقوب 

ب������ن �سقالب �لن�������رص�ين �ملقد�س������ي، ور�سيد 

�لدين �ل�سوري.
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يعقوب بن �سقالب)18( موفق الدين

)تويف 625ه�/1228م(

�لن�������رص�ين �ملقد�سي �مل�رصقي )�أي �رصقي 

�لقد�������س( �مللكي، مول������ده بالقد�س �ل�رصيف، 

أ فيه �حلكمة و�لطب، و�أقام �سنن طويلة،  قر�

وكان �ساح������ب ر�أي وتدب������ري. و�سفه �لعمري 

: حكيم �أطاح طبُّ������ه رد�ء �ل�سقم، 
)19(

بقول������ه

ع�ساء لوثة �ل�ساأم، وكان كاأمنا  و�أطار عن �لأ

خلق من طينة �أفالط������ون وجال�س جالينو�س 

حتى �خرتمته �ملنون. 

أت������ه و�سيوخ������ه: ق������ر�أ على ت������اذوري  ن�سا

نطاكي نزي������ل �لقد�س، وكان  �لفيل�س������وف �لأ

و�ئل باأنطاكية  هذ� �لفيل�سوف �أخذ علوم �لأ

وغريها، و��ستوطن �لقد�������س وجعل د�ره بها 

�سكل كني�سة )دير �ل�سيق(، كان خبري�ً بالعلم 

�لطبيع������ي، متقناً للهند�س������ة وعلم �حل�ساب، 

قوياً يف علم �أحكام �لنجوم و�لطالع عليها، 

وكانت له �أحكام �سحيحة، و�إنذ�ر�ت عجيبة، 

أب������ي �أ�سيبع������ة: و�أخربين �حلكيم  يقول �بن �

يعق������وب عنه معرفته للحكمة وح�سن فطرته 

أ  وفطنت������ه �سيئاً كث������ري�ً، وتبتل للعب������ادة و�أقر�

أ عليه  �لعل������وم �إىل حدود �سنة 580ه�������، وقر�

أو�ئل هذه �ل�سناعة.  يعقوب هذ� �سيئاً من �

و�جتمع �أي�ساً �حلكيم يعقوب يف �لقد�س 

أب������ي من�سور �لن�������رص�ين �لطبيب،  بال�سي������خ �

وتتلم������ذ علي������ه، وبا�رص معه �أعم������ال �سناعة 

 
)20(

أبو من�سور �لن�رص�ين �لطب و�نتفع به. و�

كان طبيب������اً م�سهور�ً عامل������اً، ح�سن �ملعاجلة 

و�مل������د�و�ة، وخ������دم ب�سناعة �لط������ب للملك 

�لنا�رص �سالح �لدين ب������ن �أيوب وبقي �سنن 

يف خدمته.

منزلته وماآثره: 

 �أقام يعق������وب بالقد�س عل������ى حالته يف 

مبا�������رصة �لبيمار�ست������ان �إىل �أن ملكه �ملعظم 

أبو بكر بن حممد  عي�سى �بن �مللك �لع������ادل �

�ب������ن �أيوب فاخت�س به، وكان ح�سن �ملعاجلة 

ث������م نقله �ملعظم  بالتجرب������ة �لبيمار�ستانية، 

عي�سى �إىل دم�سق و�أقام �إىل �أن تويف فيها. 

: كان 
)21(

أب������ي �أ�سيبع������ة وق������ال عنه �بن �

�أعلم �أهل زمان������ه بكتب جالينو�س ومعرفتها 

و�لتحقيق ملعانيه������ا، و�لدر�ية لها، وكان من 

كرثة �جتهاده يف �سناعة �لطب و�سدة حر�سه 

ومو�ظبت������ه عل������ى �لق������ر�ءة و�ملطالعة لكتب 

جالينو�������س، وجودة فطرته وق������وة ذكائه، �أن 

جمه������ور كتب جالينو�������س و�أقو�له فيها كانت 

م�ستح�رصة ل������ه يف خاطره، فكان مهما تكلم 

به يف �سناع������ة �لطب على تفاريق �أق�سامها، 

وتف������نن مباحثه������ا، وك������رثة جزئياته������ا، �إمنا 

ينق������ل ذلك عن جالينو�������س، ومهما �سئل عنه 

يف �سناع������ة �لط������ب من �مل�سائ������ل و�ملو��سيع 
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�مل�ستع�سية وغريها ل يجيب ب�سيء من ذلك 

أ�سياء  �إل �أن يقول قال جالينو�س، ويورد فيه �

من ن�سو�س كالم جالينو�س، حتى كان يتعجب 

وقات كان  أنه يف بع�س �لأ منه يف ذلك، ورمبا �

يذك������ر �سيئاً من كالم جالينو�س، ويقول: هذ� 

ما ذك������ره جالينو�س يف كذ� وك������ذ� ورقة من 

�ملقالة �لفالنية من كتاب جالينو�س، وي�سميه 

ويعن������ي به �لن�سخة �لت������ي عنده، وذلك لكرثة 

أن�سه بها. ومما �ساهدته يف  مطالعته �إياها و�

أو�ئل  أ عليه يف � أنني كنت �أقر� ذل������ك من �أمره �

��ستغايل ب�سناعة �لط������ب ونحن يف �ملع�سكر 

أب������ي �أي�ساً يف ذلك �لوقت  �ملعظمي - وكان �

يف خدمة �مللك �ملعظم رحمه �هلّل - �سيئاً من 

أبقر�ط حفظاً و��ست�رص�حاً، فكنت �أرى  كالم �

من ح�سن تاأنيه يف �ل�رصح، و�سدة ��ستق�سائه 

للمع������اين - باأح�سن عب������ارة و�أوجزها و�أمتها 

معن������ى - م������ا ل يج�رص �أحد عل������ى مثل ذلك 

ول يق������در عليه، ثم يذك������ر خال�سة ما ذكره 

وحا�س������ل ما قال������ه حتى ل يبق������ى يف كالم 

أبق������ر�ط مو�س������ع �إل وقد �رصح������ه �رصحاًَ ل  �

مزي������د عليه يف �جلودة، ثم �إنه يورد ن�س ما 

قاله جالينو�س يف �رصحه لذلك �لف�سل على 

�لتو�يل �إىل �آخر قوله، ولقد كنت �أر�جع �رصح 

جالينو�س يف ذلك فاأجده قد حكى جملة ما 

قال������ه جالينو�س باأ�رصه يف ذلك �ملعنى، ورمبا 

ألف������اظ جالينو�س يوردها  ألف������اظ كثرية من � �

باأعيانها من غ������ري �أن يزيد فيها ول ينق�س، 

وهذ� �سيء تفرد به يف زمانه.

أوق������ات كثرية مل������ا �أقام بدم�سق   وكان يف �

يجتمع هو و�ل�سيخ مهذب �لدين عبد �لرحيم 

بن علي �لدخو�ر يف �ملو�سع �لذي يجل�س فيه 

طباء عن������د د�ر �ل�سلط������ان ويتباحثان يف  �لأ

أ�سياء من �لطب، فكان �ل�سيخ مهذب �لدين  �

�أف�سح عب������ارة، و�أقوى بر�عة، و�أح�سن بحثاً، 

وكان �حلكي������م يعق������وب �أكرث �سكين������ة، و�أبن 

نه كان مبنزلة �لرتجمان  أو�سع نقاًل، لأ قولً، و�

�مل�ستح�������رص ملا ذكره جالينو�س يف �سائر كتبه 

من �سناعة �لطب.

 فاأم������ا معاجلات �حلكي������م يعقوب فاإنها 

كانت يف �لغاي������ة من �جلودة و�لنجاح، وذلك 

أنه كان يتحقق معرفة �ملر�س �أولً حتقيقاً ل  �

مزيد عليه، ثم ي�������رصع يف مد�و�ته بالقو�نن 

�لتي ذكره������ا جالينو�س مع ت�رصفه هو فيما 

ي�ستعمله يف �لوقت �حلا�رص. 

عر��س  وكان �سديد �لبحث و��ستقر�ء �لأ

أن������ه كان �إذ� �فتق������د مري�ساً ل يز�ل  بحيث �

ي�ستق�س������ي منه عر�ساً عر�س������اً، وما ي�سكوه 

مم������ا يجده من مر�سه ح������الً حالً �إىل �أن ل 

ي������رتك عر�سا ي�ستدل به على حتقيق �ملر�س 

أبد�ً معاجلاته ل مزيد  �إل ويعتربه، فكان������ت �
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عليها يف �جل������ودة، وكان �مللك �ملعظم ي�سكر 

منه هذه �حلالة وي�سفه ويقول: لو مل يكن يف 

�حلكيم يعقوب �إل �سدة ��ستق�سائه يف حتقيق 

مر��س حت������ى يعاجلها على �ل�سو�ب، ول  �لأ

ي�ستبه عليه �سيء من �أمرها.

أي�س������اً متقن������اً   وكان �حلكي������م يعق������وب �

لل�سان �لرومي خب������ري�ً بلغته ونقل معناه �إىل 

�لعرب������ي، وكان عنده بع�س كت������ب جالينو�س 

مكتوبة بالرومي مث������ل »حيلة �لربء« و»�لعلل 

عر��������س« وغري ذلك، وكان �أي�ساً مالزماً  و�لأ

لقر�ءتها و�ل�ستغال بها.  

وكان �حلكيم يعقوب من �أمت �لنا�س عقاًل، 

أياً، و�أكرثهم �سكينة، وملا خدم �مللك  أ�سدهم ر� و�

�ملعظ������م عي�سى بن �أبي بكر �بن �أيوب، و�سار 

مع������ه يف �ل�سحبة كان ح�س������ن �لعتقاد فيه، 

ر�ء  حت������ى �إنه كان يعتمد عليه يف كثري من �لآ

�لطبية وغريها فينتفع بها ويحمد عو�قبها، 

وق�س������د �مللك �ملعظ������م �أن يوليه بع�س تدبري 

دولت������ه و�لنظر يف ذلك، فم������ا فعل، و�قت�رص 

على مد�ومة �سناعة �لطب فقط.

 وكان ق������د عر�������س للحكي������م يعقوب يف 

رجلي������ه نقر�س، وكان يثور به يف �أوقات، وياأمل 

ب�سببه، وتع�������رص عليه �حلرك������ة، فكان �مللك 

أ�سفاره معه يف حمفة  �ملعظ������م ي�ست�سحبه يف �

ك������ر�م، وله منه  ويفتق������ده، ويكرم������ه غاية �لإ

ح�سان �لو�فر،  �جلامكية )مرتب( �ل�سنية و�لإ

وق������ال له يوم������اً: يا حكيم مل ل ت������د�وي هذ� 

 
)22(

�ملر�س �لذي يف رجليك? فقال: يا مولنا

�خل�س������ب �إذ� �سو�������س ما يبق������ى يف �إ�سالحه 

حيل������ة. ومل ي������زل يف خدمت������ه �إىل �أن ت������ويف 

�ملل������ك �ملعظم، وكانت وفاته )رحمه �هلّل( يف 

�ل�ساعة �لثالثة من نهار يوم �جلمعة �سلخ ذي 

أربع وع�رصين و�ستمئة بدم�سق،  �لقع������دة �سنة �

وملك بعده ولده �ملل������ك �لنا�رص د�ود فدخل 

�إليه �حلكي������م يعقوب، ودعا له وذكره بقدمي 

أنه قد و�سل �إىل  �سحبته، و�سالف خدمته، و�

أن�سده:  �سن �ل�سيخوخة و�لهرم و�ل�سعف و�

ق�سب ال�سبا  وجالبيب  اأتيتكم 

فكيف اأرحل عنكم وهي اأ�سمال

يل حرمة ال�سيف واجلار القدمي ومن

اأت����اك����م وك���ه���ول احل����ي اأط���ف���ال

وه������ذ� �ل�سعر لب������ن منقذ رحم������ه �هلّل، 

فاأح�س������ن �إليه �مللك �لنا�������رص �إح�ساناً كثري�ً، 

و�أطلق له مالً وك�سوة و�أمر باأن جميع ما قد 

كان له مق������رر�ً من �مللك �ملعظم ي�ستمر، و�أن 

ة، ثم تويف  ل يكلف خلدمة، فبقي كذلك ُمدَّ

بدم�س������ق يف عيد �لف�س������ح للن�سارى، وذلك 

خر �سن������ة خم�س وع�رصين  يف �سه������ر ربيع �لآ

و�ستمئة. 
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ر�سيد الدين بن ال�سوري

)23(
)573-639ه�/1177-1241م(

أب������ي �لف�سل �بن  أبو �ملن�س������ور بن � ه������و �

عل������ي �ل�س������وري، ق������د ��ستمل عل������ى جمل 

�ل�سناع������ة �لطبي������ة، و�طلع عل������ى حما�سنها 

�جللي������ة و�خلفي������ة، وكان �أوح������د�ًَ يف معرفة 

أ�سمائها  دوية �ملفردة وماهياتها و�ختالف � �لأ

و�سفاتها، وحتقيق خو��سها وتاأثري�تها. 

ب�سار بقوله:  و�سفه �لعمري يف م�سالك �لأ

يام حل�سن  »رجل تهادت������ه �مللوك، وهادنته �لأ

�ل�سلوك، وكان �حلّظ معه حيثما خّيم..«.  

ن�ساأته و�سيوخه:

ولد �بن �ل�سوري مبدينة �سور يف لبنان 

ون�ساأ بها، ثم �نتقل عنه������ا و��ستغل ب�سناعة 

�لط������ب على �ل�سيخ موفق �لدين عبد �لعزيز 

�بن عب������د �جلبار ب������ن �أبي حمم������د �ل�سلمي 

أ �أي�ساً على   ، وقر�
)24

بدم�سق )تويف 604ه�()

�ل�سيخ موفق �لدين عبد �للطيف بن يو�سف 

�لبغد�دي، ومتيز يف �سناع������ة �لطب، و�أقام 

بالقد�س �سنتن، وكان يطبب يف �لبيمار�ستان 

أبا �لعبا�س  �لذي كان فيه. و�سح������ب �ل�سيخ �

دوية  ، وكان �سيخاً فا�ساًل يف �لأ
)25(

�جلي������اين

�ملفردة متفنن������اً يف علوم �أخرى، كثري �لدين، 

حمب������اً للخري، فانتفع ب�سحبته له، وتعلم منه 

�أكرث ما يفهمه. 

منزلته وماآثره:

�طل������ع ر�سي������د �لدين بن �ل�س������وري على 

دوية �ملفردة حتى متيز  كثري من خو��������س �لأ

أربابها، و�أربى على �سائر من  على كثري م������ن �

حاولها و��ستغل بها، هذ� مع ما هو عليه من 

�مل������روءة �لتي ل مزيد عليها، و�لع�سبية �لتي 

مل ي�سبق �إليها، و�ملعارف �ملذكورة، و�ل�سجاعة 

�مل�سه������ورة، وكان قد خ������دم ب�سناعة �لطب 

أبا بكر �بن �أيوب يف �سنة �ثنتي  �مللك �لعادل �

ع�رصة و�ستمئة مل������ا كان �مللك �لعادل متوجهاً 

�إىل �لدي������ار �مل�رصي������ة و��ست�سحب������ه معه من 

�لقد�������س، وبقي يف خدمته �إىل �أن تويف �مللك 

�لع������ادل رحمه �هلّل، ثم خدم بعده ولده �مللك 

�ملعظم عي�سى بن �أبي بكر، وكان مكيناً عنده 

أيامه، و�سهد معه م�سافات عدة  وجيه������اً يف �

م������ع �لفرجن ملا كانو� نازل������و� ثغر دمياط، ومل 

ي������زل يف خدمته �إىل �أن ت������ويف �ملعظم رحمه 

�هلّل؛ ومل������ك بعده ولده �ملل������ك �لنا�رص د�وود 

بن �مللك �ملعظم فاأجر�ه على جامكيته، ور�أى 

له �سابق خدمته، وفو�س �إليه رئا�سة �لطب، 

و بق������ي معه يف �خلدم������ة �إىل �أن توجه �مللك 

�لنا�رص �إىل �لكرك، فاأقام هو بدم�سق، وكان 

ل������ه جمل�س للط������ب وجماعة ي������رتددون �إليه، 

وي�ستغل������ون بال�سناعة �لطبي������ة، وحرر كثري�ً 

أيام �مللك �ملعظم، وتويف ر�سيد �لدين بن  يف �
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حد �أول �سهر  �ل�سوري )رحم������ه �هلّل( يوم �لأ

رجب �سنة ت�سع وثالثن و�ستمئة بدم�سق. 

من �أهم موؤلفاته: »فو�ئد وو�سايا طبية« 

أبي �أ�سيبعة ف�سكره بق�سيدة يف  �أهد�ه لبن �

ر�سالة: 

لعلم ر�سيد الدين يف كل م�س�ه�د

م�ه�ت�دي ك��ل  ي���اأمّت���ه  ع��ال  م��ن��ار 

ب�اأ�س�ره�ا املكرمات  لديه  حكيم 

�س�يد ب�ع�د  �س�يد  ع��ن  ت��وارث��ه��ا 

حوى الف�سل عن اآب�ائه وج�دوده

ف�يه غ�ري م�ج�دد ق��دمي  ف��ذاك 

تفرد يف ذا الع�رص عن كل م�سبه

بخري �سفات ح�رصها مل يج�دد

اأتتني و�ساياه احل�سان التي ح�وت

م�ن��س�د ف�����س��ل  ك���ل  ك����الم  ب��ن��رث 

واأهدى اإىل قلبي ال�رصور ومل يزل

يد م�ن  ملث�ل�ي  ي�سدي  باإح�سانه 

واإن�ن�ي اأرجت�����ي��ه  م��ا  بها  وج���دت 

م�ق�ت�دي اأح�����اول  فيما  اأب��دًا  بها 

ول غرو من علم الر�سيد وف�سل�ه

اإذا كان بعد اهلّل يف العلم مر�سدي

دوية �ملفردة«، وهذ�  أي�ساً »كتاب �لأ وله �

أيام �ملل������ك �ملعظم،  أ بعمل������ه يف � �لكت������اب بد�

دوية  وجعل������ه با�سمه و��ستق�س������ى فيه ذكر �لأ

أي�ساً �أدوية �طلع على معرفتها  �ملفردة، وذكر �

وكان  �ملتقدم������ون،  يذكره������ا  مل  ومنافعه������ا 

 
)26(

�سباغ و�للِّيق ي�ست�سحب م�سور�ً، ومعه �لأ

عل������ى �ختالفها وتنوعها، فكان يتوجه ر�سيد 

�لدين بن �ل�س������وري �إىل �ملو��س������ع �لتي بها 

�لنبات، مثل جبل لبن������ان وغريه من �ملو��سع 

�لتي قد �خت�������س كل منها ب�سيء من �لنبات 

في�ساه������د �لنبات ويحقق������ه، ويريه للم�سور 

فيعترب لونه ومقد�ر ورقه و�أغ�سانه و�أ�سوله، 

وي�سور بح�سبها ويجتهد يف حماكاتها، ثم �إنه 

�سلك �أي�ساً يف ت�سوير �لنبات م�سلكاً مفيد�ً، 

أنه كان يري �لنبات للم�سور يف �إبان  وذل������ك �

أي�ساً  نباته وطر�وت������ه في�سوره، ثم يريه �إياه �

وقت كماله وظهور بزره في�سوره تلو ذلك، ثم 

يريه �إياه �أي�ساًََ يف وقت ذو�ه )ذبوله( ويب�سه، 

في�سوره، فيك������ون �لدو�ء �لو�ح������د ي�ساهده 

�لناظر �إلي������ه يف �لكتاب، وهو على �أنحاء ما 

ر�س فيكون حتقيقه له  ميك������ن �أن ير�ه يف �لأ

�أمت، ومعرفته له �أبن.
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أو  أي������ا كان �مل�ساق � ميث������ل �لحتفال بالقد�������س و��ستذكارها و�لتذكري بها، �

أو فنياً حتدياً لحتاللها  أو تر�ثياً، ثقافياً � طار: دينياً �أو ح�سارياً، تاريخياً � �لإ

من قبل �لغز�ة �ل�سهاين������ة �لذين تت�ساعد �إجر�ء�تهم لتهويد �ملدينة �ملقد�سة 

أمني������ة و�قت�سادية  وتهج������ري �أهله������ا �ملت�سبثن ببقائهم فيه������ا يف ظل ظروف �

قامة بحد ذ�تها رباطا �سجاعا ومقاومة �سلبة وجهاد�  و�سيا�سية جتعل هذه �لإ

ل يد�نى.

القد�س مركز �رصاع ح�ضاري وثقايف 

ال تلغيه ت�ضويات اإرغام مفتعلة

باحث واأديب �سوري ❁

ò

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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  تنف������رد �لقد�������س بو�س������ع وخ�سائ�������س 

متيزها ع������ن �أي مدينة �أخرى يف �لعامل: �إنها 

نبياء و�لر�س������ل، ومهبط �لديانات  مدين������ة �لأ

�ل�سماوي������ة �لثالث. مما جعل قد��ستها عامة 

أتباع �لر�سالت �ل�سماوية،على �لرغم  جلميع �

ر�س �إىل  من �سعي مغت�سبيها �ملف�سدين يف �لأ

�دعاء �حتكارهم �إياه������ا  وتثبيته عرب وقائع 

�سمل������ت بناء ع�رص�ت �آلف �ملباين �لتي ت�سوه 

�ملدينة وتزي������ف وجهها �مل�������رصق، و��ستقد�م 

ر�س و�لتاريخ  لف م������ن ل�سو�س �لأ مئات �لآ

قامة فيها بحماية  من �ستى �أنحاء �لع������امل لالإ

أنقا�س  تر�سانة حربية وروؤو�������س نووية،على �

بنيته������ا �ملجتمعية و�لثقافي������ة �لطبيعية، يف 

كذوبة �ل�سهيونية  م�سعى �إىل �إحالل �لوهم و�لأ

لهي������ة و�لتو��س������ل �لب�رصي  ر�دة �لإ م������كان �لإ

للمقد�سين على �متد�د �آلف �ل�سنن، وهما 

أه������م �ملر�كز �لروحية  ما جع������ل �لقد�س من �

أبرز مر�كز �لتوحيد يف �لعامل. و�

لي�س �لغز�ة �ل�سهاينة �أول غز�ة �لقد�س، 

فهي مدين������ة �حلرب و�ل�س������الم �لتي حملت 

عل������ى كاهله������ا تاريخا حاف������ال يناهز حو�يل 

�ل�ست������ة �آلف عام، تعر�ست فيه ملا مل تتعر�س 

ل������ه �أي مدين������ة �أخرى من غ������زو�ت وحروب 

و�أدعياء ح������ق باحتكاره������ا.. وظلت �لقد�س 

أربعمئة �سنة، على �لرغم من �لغز�ة  ل������ف و� لأ

و�ملحن، موئال لثقافة �لت�سامح و�ملحبة، وقبلة 

للموؤمن������ن كافة، م�سلم������ن ون�سارى ويهود، 

قامة فيها،  �إليه������ا، ويطمح������ون لالإ يحجون 

كم������ا �سعى �إليها طلب������ة �لعلم من �ستى �لأمم 

و�لبلد�ن للدر��س������ة يف مد�ر�سها وم�ساجدها 

و�أديرتها ومعاهده������ا �لدينية و�لعلمية �لتي 

ئم������ة و�لعلماء  ن�سانية ب������اآلف �لأ رف������دت �لإ

ن�سانية  طباء و�لعل������وم �لإ ورج������ال �لفلك و�لأ

و�لطبيعية. 

قدم �حل�سار�ت  كانت �لقد�س بحق مهد� لأ

و�أعرقها.وظل������ت حت������ى يف �أحل������ك ف������رت�ت 

حماولت �لغز�ة �غت�سابها و�نتهاك قد�سيتها 

م�سعاًل وز�د� للثقاف������ة �لعربية ومنارة للفكر 

ن�ساين، وهمزة و�سل بن �حل�سار�ت. �إنها  �لإ

�ملدينة �لت������ي عا�ست �أوج �زدهارها وجمدها 

�سالمي لها �لذي �متد  على �متد�د �حلكم �لإ

زه������اء ثالثة ع�رص قرناً. �إنها �ملدينة �لتي بلغ 

ما قد كتب عنها �ستة �آلف جملد وكتاب. بل 

ز�د عدد �لعلماء �لبارزين �لو�فدين �إليها يف 

عهد �ملمالي������ك وحدهم �لذين �متد حكمهم 

زهاء )250 عاماً( ع������ن 80 من �أهم �لعلماء 

�سون يف �أكرث  �لذي������ن �أقامو� فيها ور�حو� يدِرّ

م������ن 40 مدر�سة م������ن مد�ر�سها.. جاء هوؤلء 

�إىل �لقد�س من �ثنن وع�رصين بلد�، مكر�سن 

عاملية ه������ذه �ملدينة. لكن عاملي������ة �لقد�س مل 
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تخد�س يوم������ا �أ�سالتها �ملتمثلة بكونها مدينة 

عربية �لتاأ�سي�س و�جل������ذور و�لبناء و�لتاريخ 

أنها مل تكن يوماً عا�سمة  و�لنتماء. �سحي������ح �

�سالمية، �ساأن  ر�سمي������ة للدولة �لعربي������ة/ �لإ

�ملدين������ة �ملن������ورة ودم�سق وبغ������د�د و�لقاهرة 

مة،  وغرناطة، لكنها ظلت عا�سمة روحية لالأ

ودرة �لوطن �لعربي، و وموئل �لت�سبث بت�سمية 

فل�سط������ن )�سوري������ة �جلنوبي������ة( و�لتج�سيد 

برز لالمتد�د و�لتو��سل �لتاريخي للثقافة  �لأ

�لعربية و�لرت�ث �لعربي، حتى عندما عانت 

خيانة حكام قاي�سو� �لغز�ة �لفرجنة �أكرث من 

مرة على دعم عرو�سه������م �لبائ�سة يف مقابل 

تخليه������م ع������ن �لقد�س، على نح������و ما يتكرر 

جمدد� حتت وطاأة جائحة �لغز�ة �ل�سهاينة. 

حتى عندما بكت �لقد�������س ماأ�ساة غدر �أويل 

�لقربى مل يرتددو� يف �لتخلي عنها و�لتفريط 

بها وعزلها عن حميطها �لعربي، ظلت وفية 

لذ�ته������ا �لعربي������ة. هلل درك ي������ا قد�س.. كم 

ت�سبث������ت بعروبتك يف زمن عبث �آخرون ممن 

تقم�سو� دور يو�سا�س  بانتمائهم.

أملا من �سدة  تئ������ن �لقد�س �ليوم حزن������ا و�

وطاأة �لحت������الل �ل�سهيوين �لعن�رصي عليها 

د�رة  و�إمعانه يف ت�سويهها بتهويد �حلجر و�لإ

و�لوجه، و�إذ�قة �أهله������ا �لعرب �ستى �سنوف 

�لظلم و�لقهر و�حل�س������ار و�لقمع  و�لتجويع 

أ�سو�ر �إ�سمنتية تطوقها،  لتهجريهم. جدر�ن و�

أ�س������الك �سائكة وحو�جز ع�سكرية  أ�سيجة و� و�

أ�سو�قهم،  تبع������د �أهله������ا ع������ن مقد�ساته������م و�

و�أطو�ق متتالية م������ن �أحزمة بنايات �ساهقة 

لغز�ته������ا �ملدجج������ن بال�س������الح لتغيري وجه 

�ملدين������ة و�إبعاده������ا ع������ن �لذ�ك������رة �لوطنية 

أر��س������ي وطنه������م  للفل�سطيني������ن يف باق������ي �

حكام عزلها ومن������ع تو��سلها  �ملغت�س������ب، ولإ

م������ع باقي ج�سده������ا �لفل�سطين������ي و�لعربي. 

كما تفننت �سلط������ات �لغت�ساب �ل�سهيوين 

أ�سالي������ب وو�سائ������ل حمارب������ة �ملوؤ�س�س������ات  يف �

و�لقت�سادية  و�لثقافية  و�ملجتمعية  �لوطنية 

�سالمية و�مل�سيحية- وكادت  و�لديني������ة -  �لإ

جتع������ل �لدخول �إليها لل�س������الة و�لتعبد فيها 

م�ستحي������ال، ل للقاطن������ن يف م������دن وق������رى 

خرى فح�سب، بل ل�سكان �لقد�س  فل�سطن �لأ

أنف�سهم، ممن تو��سلت �إقامتهم فيها قرونا،  �

جيال يف �إثر جي������ل. و�سيقت على �ل�ساعن 

آثارها ومعاملها، لطم�س  لزيارته������ا وم�ساهدة �

جوه������ر �لقد�������س �لعربي وخن������ق موؤ�س�ساتها 

�سالمية و�مل�سيحية �لتي تالحقت  �لدينية �لإ

خف������اء حقائ������ق  ج������ر�ء�ت �ل�سهيوني������ة لإ �لإ

مقد�ساتها و�نته������اك حقوقها، وحقوق �أهلها 

�لقانونية، عرب �لتخريب و�لهدم و�حلفريات 

و�لتزوي������ر و�لتعتيم وت�سويه ت������ر�ث �لقد�س، 
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وتغيري معاملها، وقتل هويتها �لوطنية، و�إزهاق 

روحها �لثقافية، وت�سطيح مناهجها وحياتها 

�لتعليمي������ة، وتدمري رو�بطه������ا �لجتماعية، 

ومتزيقها دميوغر�في������اً وجغر�فياً وق�سائياً 

و�إد�رياً وخنقها �قت�سادياً.

وبقدر ما لفل�سطن من �أهمية ��سرت�تيجية 

وجغر�- �سيا�سي������ة وتاريخي������ة ورمزية، فاإن 

�أهميته������ا �لدينية كمرك������ز روحي باركه �هلل 

ديان �ل�سماوي������ة وربطها به،  و�أطلق من������ه �لأ

أو يعي�سون  نبياء يولدون فيها � وجع������ل �أكرث �لأ

فيها �أو ميرون بها، تكر�س ما جاء ب�ساأنها يف 

حاديث �لنبوية، باعتبارها  �لقر�آن �لكرمي و�لأ

مركز �ل�������رص�ع �لرئي�س، وباعتب������ار �لقد�س 

بالذ�ت قلبها وجوهرها. وقد كانت �لقد�س 

مركز ��ستقطاب وج������ذب و�إ�سعاع منذ بناها 

�لعرب �لكنعانيون قبل نحو �سبعة �آلف �سنة. 

جاء يف �حلدي������ث �لقد�سي �لذي نقله �لنبي 

حمم������د عن �هلل عز وجل قول������ه عن �لقد�س 

وما حولها:»�أنت جنتي وقد�سي و�سفوتي من 

ب������الدي، من �سكنك فربحمة مني، ومن خرج 

منك فب�سخط مني عليه«. وعن �ل�رص�ع  على 

فل�سطن وف�سل �ملر�بطن فيها  دفاعا عنها  

– وعن ودرتها �لقد�������س – قال �لنبي حممد 

�سلى �هلل عليه و�سل������م: »ل تز�ل طائفة من 

�أمتي على �لدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، 

ل ي�رصهم من خالفه������م ول ما �أ�سابهم من 

أم������ر �هلل وهم كذلك«،  �لب������الء، حتى ياأتيهم �

فلما �ساألوه �أين هم، ق������ال:»يف بيت �ملقد�س 

و�أكناف بي������ت �ملقد�س« )رو�ه �أحمد( وكذلك 

فقد ق������ال: »ل تق������وم �ل�ساعة حت������ى ي�سوق 

�هلل خري عباده �إىل بي������ت �ملقد�س في�سكنهم 

أي�ساً: »لنعم �مل�سلى بيت  �إياه«. وهو قد قال �

�ملقد�س، ه������و �أر�س �ملح�������رص و�ملن�رص، �ئتوه 

ف�سلو� فيه، ف������اإن �ل�سالة فيه كاألف �سالة، 

ولياأتن على �لنا�س زمان و�لقيد �سوط، قو�س 

�لرج������ل حيث ي������رى منه بي������ت �ملقد�س خري 

ل������ه و�أحب �إليه من �لدني������ا جميعا« )�أخرجه 

أر�د �أن  �لبيهق������ي(. وكذلك قال فيه: »م������ن �

ينظر �إىل بقعة من بق������اع �جلنة فلينظر �إىل 

أي�ساً: �إن �جلنة لتحن  بيت �ملقد�������س«. وقال �

�سوق������ا �إىل بيت �ملقد�������س، وبيت �ملقد�س من 

ر�س«. جنة �لفردو�س، وهو �رصة �لأ

لعل هذ� يف�������رص حر�س هرت�سل، موؤ�س�س 

�حلركة �ل�سهيوني������ة �ل�سيا�سية �ملعا�رصة، �أن 

ي�س������دد �لقول، على �لرغم من كونه علمانيا، 

وغري متدين: »�إذ� ح�سلنا يوماً على �لقد�س 

أز�ل حيا، ف�س������وف �أزيل كل �سيء  وكن������ت ل �

لي�������س مقد�س������ا لليهود فيها، و�س������وف �أحرق 

ث������ار �لتي مرت عليها قرون«. وقال ديفيد  �لآ

أبرز قائد �سهيوين بعد هرت�سل،  بن غوريون، �
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�لذي كان ب������دوره علمانيا غ������ري متدين، بل 

ويحتقر �ليه������ود �ملتدينن علن������ا: »ل معنى 

�رص�ئي������ل ب������دون �لقد�س«.ه������ذ� بال�سبط  لإ

ما جع������ل خم�سا وع�رصين منظم������ة �إرهابية 

يهودي������ة تن�س������ط يف �لوق������ت �لر�هن لتدمري 

ق�س������ى وتفريغ �لقد�س من �أهلها  �مل�سجد �لأ

�لعرب �لفل�سطينين، فم�سري م�رصوع �لغزو 

�ل�سهي������وين لفل�سطن وما حولها يرتبط �إىل 

ح������د بعيد مب�س������ري �ل�رص�ع عل������ى �لقد�س، 

�ملدين������ة �لتي �سكل ��سمه������ا كلمة �رص �سحرية 

ويهودية  �سهيوني������ة  �سب������كات  ��ستخدمته������ا 

ل�ستقطاب تبني ودعم عدة كنائ�س م�سيحية 

غربية مل�رصوع  غزو فل�سطن.

أ �ملحنة مع ��ستكمال �حتالل �لقد�س  مل تبد�

يف حزي������ر�ن 1967، ول باحت������الل �أحيائها 

�جلدي������دة و�سو�حيه������ا �لغربي������ة يف �لع������ام 

1948، ول حتى ببدء �لغزو �ل�ستيطاين لها 

يف �سي������اق �مل�رصوع �ل�سهي������وين عقب �ملوؤمتر 

ول يف ب������ال. لقد بد�أت �ملحنة  �ل�سهيوين �لأ

وروبي على  عندما ركز �سدن������ة �ل�ستعمار �لأ

��ستهد�ف �لوطن �لعرب������ي جتديد� لغزو�ت 

�لفرجن������ة �لت������ي �تخ������ذت �ل�سلي������ب �ستار�ً 

يخف������ي �أحقاده������ا و�أطماعها، وه������و تركيز 

�ساعفه �س������ق قناة �ل�سوي�������س وظهور بو�كري 

�لكت�سافات �لنفطية يف �مل�رصق �لعربي. كان 

تقرير جلنة كامبل برنم������ان �لذي مت و�سعه 

يف �لع������ام 1907 و��سح������اً يف مقا�س������ده، �إذ 

ج������اء فيه حتذير �سديد لل������دول �لغربية من 

وحدة �لعرب ونهو�سهم، بالقول: »�إن �خلطر 

مرب�طوريات �ل�ستعمارية كامن  على كيان �لإ

يف ه������ذه �ملنطقة: يف حترره������ا، ويف توحيد 

توجه������ات �سكانها، ويف جتمعه������ا و�حتادها 

حول عقيدة و�حدة وهدف و�حد«. وت�سمن 

هذ� �لتقري������ر �لربيط������اين يف ق�سمه �لثالث 

دعوة �رصيحة �إىل جميع �لدول �ل�ستعمارية 

ذ�ت �مل�سالح �مل�سرتكة ب�رصورة »�لعمل على 

أ، �ملتخلف، كما  ��ستمر�ر و�سع �ملنطقة �ملجز�

هو، وعلى �إبقاء �سعبها على ما هو عليه من 

تفكك، وجه������ل، وتاأخر، وعلى حماربة �حتاد 

جماهري �ملنطقة، ومنع تر�بطها باأي نوع من 

أو �لتاريخي،  أو �لروحي، � �لرت�بط: �لفكري، �

وعلى �إيجاد �لو�سائل �لعملية �لقوية لف�سلها 

عن بع�سه������ا ما �أمكن..«. قدم تقرير �للجنة 

مقرتحات������ه �لعملية على �لنحو �لتايل: »لدرء 

�خلطر عن �ل�ستعم������ار �لعاملي و�لعمل على 

فريقي م������ن �ملنطقة عن  ف�س������ل �جل������زء �لأ

�سيوي و�إقام������ة حاجز ب�رصي قوي  �جلزء �لآ

وغري������ب على �جل�������رص �لربي �ل������ذي يربط 

آ�سي������ا باأفريقيا، بحيث ي�س������كل قوة �سديقة  �

 
.)1(

لال�ستعم������ار وعدوة ل�س������كان �ملنطقة..« 
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هكذ� جاءت �تفاقية �سايك�س- بيكو يف �لعام 

1916 �لتي فتتت �ملنطقة �إىل دويالت عديدة 

مفتعل������ة، وت�رصيح بلف������ور يف �لعام �لالحق 

�سيوي  أ�س�س لف�س������ل �جلزء �لآ 1917 �ل������ذي �

فريقي عرب  من �لعامل �لعربي ع������ن �جلزء �لإ

�إقام������ة حاجز ب�رصي ق������وي عازل حممي من 

أر�������س فل�سطن،  �لق������وى �ل�ستعمارية على �

أر�������س �لت�سال �لربي �لوحيد بن  �لتي هي �

آ�سي������ا و�أفريقيا، مركز وح������دة �لعامل �لعربي  �

�أر�سا وب�رص�، وب������وؤرة �لتجزئة �لتي ما ز�لت 

حتميه������ا وتكر�سها �لق������وى �لتي فر�ستها يف 

أو�ئل �لقرن �ملا�سي. �

ألق������ى �ل�سنات������ور �جلمه������وري من ولية  �

مريكية هرني كابوت لودج  ما�سا�سو�ست�������س �لأ

مثال، ح������ن كان رئي�س������ا للجن������ة �لعالقات 

مريكي، خطاباً  �خلارجي������ة يف �لكونغر�س �لأ

يف �سه������ر حزير�ن 1922 مبدين������ة بو�سطن، 

أثن������اء �نتفا�س������ة فل�سطينية �س������د �لنتد�ب  �

�لربيط������اين وموجات �لهج������رة و�ل�ستيطان 

�ل�سهيوني������ة �لتي �ت�سع������ت وتكثفت بحماية 

�سلطات �لنتد�ب وجي�سه، مف�رص�ً حما�سه يف 

مريكي،  ��ست�سد�ر قر�ر من جمل�س �ل�سيوخ �لأ

�سب������وع، ق�س������ى بتبن������ي وتاأييد  يف نف�������س �لأ

ت�رصي������ح وزير �خلارجية �لربيطاين بلفور يف 

�لعام 1917 �لذي �أعلن �لتز�م بريطانيا دعم 

حتويل فل�سطن �إىل »وط������ن قومي لليهود«، 

مريك������ي وودرود  و�لذي �س������ادق �لرئي�س �لأ

ويل�سون عليه يف ر�سالة بعث بها �إىل �حلاخام 

�ستيف������ي و�يز زعيم �حلرك������ة �ل�سهيونية يف 

آنذ�ك. قال هرني كابوت  �لوليات �ملتح������دة �

لودج: »�إنني مل �أحتمل يوما فكرة وقوع �لقد�س 

وفل�سطن �ملقد�سة حتت �سيطرة �ملحمدين..

�إنها لطخ������ة يف جبن �حل�سارة من �لو�جب 

   .
)2( 

�إز�لتها«

ي�سري هذ� �لت�رصي������ح �إىل جملة حقائق. 

فهو يدلل عل������ى �نت�سار �لنف������وذ �ل�سهيوين 

وتن�سي������ق جهوده على �مت������د�د �لعامل، وي�سري 

�إىل تركيز �مل�رصوع �ل�سهيوين على �ل�ستثمار 

ق�سى للعامل �لدين������ي وما تفرع عنه من  �لأ

أ�ساطري و�رص�عات، وب�سكل خا�س  خر�فات و�

حق������اد �لتاريخية �لتي دفعت �إىل  ��ستثمار �لأ

�لغ������زو�ت �ل�سليبي������ة �ملتكررة مل�������رصق �لعامل 

�لعرب������ي ومغرب������ه، و�لتي كر�سته������ا �حلركة 

�إىل ��ستثمار  �إ�ساف������ة  �ل�ستعمارية لحق������ا، 

�لخ������رت�ق �ل������ذي جن������ح نا�سط������ون يهود يف 

�إحد�ثه يف ع������دة كنائ�س م�سيحية يف �لغرب 

على �أ�سعدة �لعقيدة و�لطقو�س و�لتحالفات 

منذ جنح������و� يف غو�ية دم������ج �لعهد �لقدمي 

)�أي �لتور�ة بعدما حرفوها( بالعهد �جلديد 

جني������ل ب�سيغه �ل�سبع������ة( على �لرغم  )�أي �لإ
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م������ن �أن �حلركة �ل�سهيوني������ة كانت علمانية 

يف فكرها وقياد�تها و�رتباطاتها. كما ي�سري 

�إىل م������دى عمق هذ� �حلق������د �لتاريخي على 

أو�ساط غربية فاعلة،  �لعرب و�مل�سلمن لدى �

و�س������اط بحقائق �لتاريخ  ومدى جهل تلك �لأ

و�جلغر�في������ا و�سطحية تفكريه������ا من ناحية 

�أخرى، ويوؤك������د �أن �ل�رص�ع ح�ساري وقومي 

وديني يف �لوقت نف�سه، و�أن �لقد�س بالذ�ت 

مركزه �لرئي�س.

أنه عندما دخل �جلرن�ل  وهكذ�، ن�ستذكر �

�لربيط������اين �للنبي �لقد�س يوم 1917/12/9 

على ر�أ�س جي�س كب������ري، تنفيذ� لوعد قطعه 

آنذ�ك،  على نف�سه �أمام رئي�س وزر�ء بريطانيا �

لويد جورج، باأن يقدم له �لقد�س هدية عيد 

�مليالد يف ذلك �لعام، وتاأ�سي�سا لتنفيذ ت�رصيح 

أ�سابيع بفر�س  بلفور �لذي �سدر قبل خم�سة �

�إقام������ة وطن يه������ودي يف فل�سطن، قال ذلك 

ن �نتهت �حلروب �ل�سليبية!..  �جل������رن�ل: �لآ

فالقد�س تظل حمركا ل�رص�ع م�سريي �سامل 

ل يوقف������ه �حتاللها، بل يوؤجج������ه، ول تلغيه 

أو ذ�ك،  �تفاقيات �إذعان يوقعها هذ� �حلاكم �

بل تو�سع مد�ه. مل تنته �حلروب �ل�سليبية و�إن 

جرى �لبتعاد ب�ساحاتها �ل�ساخنة عن �لقد�س 

غرباً �إىل �لبو�سنة، و�رصقاً �إىل �ل�سي�سان. �إنها 

ر�س  حرب م�ستمرة تثبته������ا �لوقائع على �لأ

�ل�سليبية  للقي������اد�ت  �ل�رصيحة  عالنات  و�لإ

.  �إن »�لنجاح �ليهودي �ملعا�رص 
)3(

�ملتهودة..«

خطبوطية  ذرع �لأ يف ب�سط �لهيمنة وم������د �لأ

يف معظ������م �أنحاء عاملن������ا، و�لتحكم بالنظام 

و�س������اع �ل�سيا�سية  �لقت�س������ادي �لعاملي وبالأ

ل������دول كث������رية ك������ربى و�سغ������رى وباحلي������اة 

ن�������رص� للفو�س������ى  �لجتماعي������ة و�لثقافي������ة 

ف�ساد �لأخالقي  و�لقيم �ملادية و�لفردية و�لإ

د�ري، م������ن �أج������ل حتطي������م �ملجتمعات  و�لإ

وجعله������ا �سل�سة �لنقي������اد، مطو�عة، بهيمية 

�لنزو�ت و�ل�سهو�ت، خمدرة �لعقول، قد جعل 

و�ساط يت�س������اءل عن �رص قدرة  �لكث������ري من �لأ

أربع������ة ع�رص مليون يهودي عل������ى ب�سط مثل  �

ه������ذه �ل�سيطرة، وحتقيق مث������ل هذ� �لتحكم 

�لهائ������ل يف مقدر�ت �لع������امل. �إن �مل�ساألة �أكرث 

تعقيد� من ح�رصها مبدى �نت�سار �ملا�سونية 

وو�جهاتها، �أو مدى نفوذ �للوبي �ليهودي يف 

�لوليات �ملتحدة و�ملافيا �ليهودية يف رو�سيا، 

أ�سو�ق  أو �ل�سيط������رة �ليهودية �لتقليدية على � �

أو �لتغلغل �ليهودي يف �لكنائ�س  �ملال و�لذهب، �

�لغربي������ة..كل ه������ذه عو�م������ل معروف������ة ولها 

وجاهتها، لكن ما يعي�سه �لعامل �ليوم ح�سيلة 

تر�كم������ات تاريخية طويل������ة جلهود قرون، ل 

�سنو�ت مع������دودة، مت خاللها تهويد ح�سارة 
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مهيمنة باأكملها، وبالت������ايل تهويد جمتمعات 

.
)4(

كثرية بوعيها �أو من غري وعي..« 

كت������ب مارت������ن لوث������ر، موؤ�س�������س �حلركة 

أبناء  �لربوت�ستانتي������ة، حرفيا: »�إن �ليهود هم �

�لرب ونح������ن �ل�سيوف و�لغرباء.. وعلينا �أن 

نر�س������ى باأن نك������ون كالكالب �لت������ي تاأكل ما 

أ�سيادها« ! وهكذ�  يت�ساقط من فتات مائدة �

و�ئل �إىل  �عت������رب �ملهاجرون �لربوت�ستان������ت �لأ

مريكية �أن �أمريكا  ما �سمي لحق������ا �لقارة �لأ

أنف�سهم  أور�سلي������م �جلديدة« و�سبه������و� � هي »�

أ�سموهم  � بالعرب�نين �لقدماء، و�سبه������و� من 

�سلين  �لهنود �حلمر، �أي �س������كان �أمريكا �لأ

وروبيون غالبيتهم  أباد �مل�ستوطنون �لأ �لذين �

�ل�ساحقة، بعرب فل�سطن �لقد�مى �لكنعانين، 

و�إذ بال�ستعم������ار �ل�سهيوين لفل�سطن ي�سبح 

يف عرف م�ستعمري �أمريكا ��ستمر�ر�ً و�إمتاماً 

لر�سال������ة »�سماوية وح�ساري������ة«، بعدما �سبغ 

�أمريكا  و�ئل  �لأ �لبيوريتاني������ون  �لربوت�ستانت 

حن ��ستوطنوها ب�سبغ������ة م�سيحية يهودية، 

تطورت �إىل م�سيحية �سهيونية )ر�سا هالل، 

�مل�سي������ح �ليه������ودي ونهاية �لع������امل: �مل�سيحية 

�سولي������ة يف �أمري������كا، مكتبة  �ل�سيا�سي������ة و�لأ

�ل�������رصوق، �لقاهرة، 2000(. به������ذ� ن�ستطيع 

تف�سري قول جيم�س بولدين، ع�سو �لكونغر�س 

مريكي لدورة 1934-1949: »قدر �لهندي  �لأ

جنل������و �ساك�سوين  حم������ر( �لذي يو�جه �لأ )�لأ

�رص�ئيلي:  مثل ق������در �لكنعاين �لذي يو�جه �لإ

. ذل������ك �أن فكرة �أمريكا، فكرة 
)5(

�إنه �ملوت«

��ستب������د�ل �سعب ب�سعب وثقاف������ة بثقافة عرب 

�لجتي������اح �مل�سلح ومبربر�ت غري طبيعية هي 

حمور فكرة �إ�رص�ئيل �لتاريخية.

بل �إن كري�ستوفر كولومبو�س �لذي �ساقته 

ر�������س �لتي بات ��سمها �أمريكا  �لرياح �إىل �لأ

أنه ذ�هب �إىل �لهن������د قد �أو�سح  وهو يظ������ن �

بجالء �لغر�س �لرئي�س م������ن رحلته تلك، �إذ 

أنه دعا يف �سالته لدى بدء  جاء يف مذكر�ته �

أر�د �أن يعود منها وقد مالأ �سفنه  �لرحلة �لتي �

ذهبا: »فلي�ساعدين �مل������وىل برحمته على �أن 

�أحظى بهذ� �لذهب«، �أما �رص توقه لحت�سار 

تلك �لكميات �لهائلة من ذهب �لهند ف�رصحه 

قائ������ال: »كان ذلك بنية �لذه������اب �إىل مولنا 

�مللك ومولتنا �مللكة )�إيز�بيل( لتو�سل �إليهما 

م������ن �أجل �أن يتخذ� ق������ر�ر� باإنفاق �لعائد�ت 

�لتي ميكن �أن يجنياه������ا من �لهند ل�ستعادة 

 .
)6(

�لقد�س« 

كذلك كان ند�ء نابليون بونابرت �ل�سهري 

�إىل يهود �أوروبة يوم 5/22 /1799 لاللتحاق 

بجي�سه لدى بدء ح�ساره �لفا�سل ملدينة عكا 

أنه قد جاء بجي�سه  �لفل�سطينية �رصيحاً بقوله �

�إىل فل�سطن ليقيم مملكة لليهود يف �لقد�س. 
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لقد ��ستع�ست عكا على �جلي�س �لغازي على 

�لرغ������م من �ملذ�بح �جلماعي������ة �لتي �رتكبها 

و�ملجاعة �لتي ت�سبب بها، فارتد نابليون �إىل 

م�رص، وكان �أول ما فعله �فتتاح حمفل ما�سوين 

أناب يف  �سكندرية � آخ������ر يف �لإ يف �لقاه������رة و�

أنه  �فتتاح������ه م�ساعده �جلرن�ل كليرب، معترب�ً �

به������ذ� يعد �إعد�د� �أف�س������ل جلولة قادمة من 

غزوة �سليبية – يهودية يف فل�سطن عنو�نها 

.
)7(

�لرئي�س �حتالل �لقد�س.

�لغري������ب هنا هو جتذر نتائ������ج �لت�سليل 

وروبي������ن، و�متد�دهم  �ل������ذي مور�س على �لأ

أ�سرت�ليا و�سو�هما،  �لب�رصي يف �سمال �أمريكا و�

يف �سي������اق ��ستغ������الل �لعام������ل �لديني، على 

قر�ر �ل�رصيح ملئات من �لقادة  �لرغ������م من �لإ

�ليهود و�ل�سهاينة بحقيقة مقا�سدهم. كتب 

�حلاخام بينا نوزي������غ مثال:»�ل�سهيونية هي 

�ملحك.. فاليهودي لن يقنع باإخر�ج �لنا�س من 

�لن�رص�ني������ة، و�إمنا عليه تهويدهم، فهو يهدم 

وين�رص  و�لربوت�ستانتي،  �لكاثوليك������ي  ميان  �لإ

�لالمب������الة، ويفر�س فكرته �لعاملية وطريقة 

أتل������ف �إميانهم، بينما هو  حياته على �لذين �

يعمل على حتقي������ق ر�سالته �لتاريخية، وهي 

�إبادة ديانة �مل�سيح«. 

�ختار فاروق مردم بي������ك و�إليا�س �سنرب 

عدد� من �لن�سو�������س و�ل�سهاد�ت �لتاريخية 

و�لدر��س������ات �لباحث������ة يف �مل�رصوعية و�حلق 

�لعربي يف �لقد�س و�رتباط �لعرب �لتاريخي 

و�لروحي به������ذه �ملدينة على م������ر �لع�سور، 

بعدما جرى ت�سويه �ملعاين �لروحانية للتعلق 

�لوجد�ين للم�سلمن و�مل�سيحين بالقد�س عرب 

�دعاء�ت �سهيونية باطل������ة حتتكر �لرتباط 

بالقد�س، يج������ري تكري�سها بالقوة �لع�سكرية 

�لغا�سم������ة، من������ذ �حت������الل �جل������زء �لغربي 

�حلديث من �ملدينة �سن������ة 1948، ثم �إعالن 

�رص�ئيل �سنة 1950، ثم  ذلك �جلزء عا�سمة لإ

�حتالل �ملدينة �لقدمية �سنة 1967 و�إعالن 

�رص�ئيلية وقو�نينها،  د�رة �لإ توحيدها حتت �لإ

�رص�ئيل  ثم �إع������الن �ملدينة موحدة عا�سمة لإ

م������ن و�جلمعية  �نتهاكا لق������ر�ر�ت جمل�س �لأ

مم �ملتحدة �لتي ترف�س تغيري و�سع  �لعامة لالأ

�لقد�س �لقانوين وفر�س �أمر و�قع �إ�رص�ئيلي 

من جان������ب و�حد بقوة �لحت������الل. مت جمع 

تلك �ملختار�ت يف كتاب بعنو�ن )�لقد�س بن 

 JE'RUSALEM: Le  ملقد�س و�ل�سيا�سي�

Sacre'et le Politiqe( �س������در بالفرن�سية 

�سنة 2000. من �مل�ساركن يف �لكتاب مونيك 

�سومبري جوندرو وبيري �أوبي ويو�كيم مباركي 

و�سم�س �لدين بن عب������د �هلل �ملقد�سي �لذي 

دب  أ�ستاذ �لأ أندريه ميكائيل � ترجم ن�سو�سه �

�لعرب������ي يف �لكولي������ج دي فر�ن�������س، و�سالح 
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�ستيتيه وخليل عثمانيا وعادل مانع و�إبر�هيم 

دق������اق. قال������ت �سعاد �لوحي������دي يف عر�سها 

أب�سع ما �ساحب »�لعتد�ء�ت   �إن �
)8( 

للكتاب

ر�س  �لتاريخية بحق �مل�رصوعية �لعربية يف �لأ

من  و�لتاريخ، وبح������ق �ل�سعور �لعرب������ي، و�لأ

�لعرب������ي، و�ل�ستق������ر�ر �لعربي، ه������و ت�سور 

�ل�سهاينة لعدو�نهم هذ� باأنه و�جب ديني تن�س 

عليه �لتور�ة نف�سها، ومبارك من �لرب �لذي 

ر�س جميعا! �أي على  �ختارهم على �سعوب �لأ

نف�س �لنحو �لذي ت�سور معه �ل�سليبيون يف 

حمالتهم �مل�سابهة �سد فل�سطن باأنهم كانو� 

جنيل للنهو�س مبهمة جهادية  ماأمورين من �لإ

�سكال  ! و�ل������ذي لن يلغي باأي ح������ال حجم �لإ

�لقائم فيم������ا يتعلق بح������ق �لفل�سطينين يف 

�أر�سهم، و�أن حقيق������ة �مل�ساألة �إمنا تكمن يف 

مطلبهم �ل�رصعي �لطبيع������ي: �رصورة �لعودة 

ر�سه������م و��س������رتد�د حقه������م �لطبيع������ي يف  لأ

�حلي������اة �لكرمية على تر�به������م«. هنا جتدر 

�س������ارة �إىل حقيق������ة �أن غالبي������ة �ل�سهاينة  �لإ

�لذين هاجرو� �إىل فل�سطن و��ستوطنو� فيها 

على م������دى �ل�سنو�ت �ملئ������ة �ملا�سية، وب�سكل 

ربعن �ملا�سية،  خا�س على مدى �ل�سنو�ت �لأ

ل ي�سع������رون بر�بط روحي جت������اه �لقد�س �أو 

فل�سطن، �ساأنهم �ساأن كل �لقادة �لتاريخين 

للم�رصوع �ل�سهي������وين و�لغالبية �ل�ساحقة من 

مر بالباحث  �لذين قاتل������و� يف �سياقه. بلغ �لأ

أنه قد �أق�سم يف  �رص�ئيلي جدع جي������الدي � �لإ

أنه مل  كتاب������ه )�إ�رص�ئيل نحو �لنفج������ار( على �

يلت������ق يهوديا و�حد� يوؤمن ب������اهلل حقا! و�أكد 

مريكية �أن  ��ستط������الع ملجل������ة نيوزوي������ك �لأ

�رص�ئيلي������ن �ليوم يقولون  »�أكرثي������ة �ليهود �لإ

أنف�سهم  �إنه������م ل يوؤمنون ب������اهلل، وي�سف������ون �

.
)9( 

بالعلمانين«

كان  ديفيد بن غوري������ون )نبي( �مل�رصوع 

�ل�ستيط������اين �ل�سهيوين لغت�ساب فل�سطن 

�سديد �لو�سوح عندما ق������ال: »�لدين و�سيلة 

مو��سالت فقط، ولذلك يجب �أن نبقى فيها 

بع�س �لوق������ت فق������ط، ل كل �لوقت«.  وهو 

قد ق������ال �أي�سا: »�إن حي������اة �ليهود لو تركت 

ن كالباً �سالة يف  للحاخامات لظلو� حتى �لآ

 .
)10(

قد�م«  كل مكان يركلهم �لنا�س بالأ

قبل بن غوريون تعم������د ثيودور هرت�سل، 

موؤ�س�������س �ل�سهيوني������ة �ل�سيا�سي������ة �ملعا�رصة 

�نته������اك �لطقو�س و�ل�سعائ������ر �ليهودية لدى 

زيارته �لقد�س ليوؤكد متيز نظريته �لالدينية 

عن �لعقي������دة �لديني������ة. وكان ماك�س نورد�و 

مل������اين و�لزعيم  )1849- 1923( �لكات������ب �لأ

�ل�سهيوين �سديق هرت�س������ل �ملقرب، ملحد� 

حل������اد، وكان ي������رى �أن �لت������ور�ة  يجه������ر بالإ

»تعترب كعمل �أدبي �أقل من �أعمال هومريو�س 
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أنه������ا »طفولية  دبي������ة«، و� و�لكال�سيكي������ات �لأ

كفل�سف������ة، ومقززة كنظ������ام �أخالقي«، بل �إنه 

و�س������ل �إىل حد �لقول باأنه »�سياأتي يوم ياأخذ 

في������ه كتاب هرت�س������ل- دولة �ليه������ود- و�سعاً 

م�ساوياً للكت������اب �ملقد�س، حتى لدى خ�سوم 

.
)11(

�ملوؤلف من �ملتدينن« 

لقد �عتاد يهود �ملع������ازل )�لغيتو�ت( يف 

�أوروبة �أن يرددو� يف �أعيادهم »�لعام �لقادم 

يف �لقد�س«، بحيث باتت هذه �جلملة تتكرر 

تلقائي������ا ول �سعوري������اً على �مت������د�د �ل�سنن 

و�لق������رون، �إىل �أن ��ستط������اع حتالف �حلركة 

�ل�سهيونية �ل�سيا�سية مع �حلركة �ل�ستعمارية 

مريكية  مربيالي������ة �لأ وروبي������ة، ثم م������ع �لإ �لأ

�جلدي������دة، حتويل ه������ذه �جلمل������ة �ملتد�ولة 

أولئك �ليهود �إىل �أمر و�قع  أوتوماتيكي������ا بن � �

أ�سلحة �لدمار  معزز مبئات �لروؤو�س �لنووية و�

�رص�ئيلية،  خرى يف �لرت�سان������ة �لإ �ل�سام������ل �لأ

وبحماية وح�سانة �أمريكية مطلقة تعترب �أن 

�ملحافظ������ة على نتائج �لغت�ساب �ل�سهيوين 

لفل�سط������ن وتعزيزه، ودعم �ل������دور �لوظيفي 

�رص�ئيلي �أهم من �أي �عتبار �آخر،  للكي������ان �لإ

مر �إىل �س������ن �لوليات �ملتحدة  ولو �حتاج �لأ

حروبا �سد �لعرب و�مل�سلمن.ولكن هل �لقد�س 

غاية بذ�تها لال�ستيطان �ل�سهيوين، حتى يف 

روؤية �ملتدينن �ليهود؟ �جلو�ب و��سح يف �لن�س 

ألق������اه �لياهو  �لتايل �ل������ذي جاء يف خطاب �

�سوي�س������ا، وزير �سوؤون �لقد�������س يف �حلكومة 

أثناء �جتماع يف مركز هر�قط  �رص�ئيلي������ة، � �لإ

للتعليم �لديني،�إذ قال حرفيا: »�سوف ن�ستمر 

يف تو�سي������ع �ل�ستيط������ان يف �لقد�س وحولها 

. �إن 
)12(

حتى ت�س������ل م�ستوطناتنا �إىل دم�سق«

�لقد�س بالن�سبة مل�������رصوع �لغزو �ل�ستيطاين 

�ل�سهيوين لفل�سط������ن دجاجة تبي�س ذهبا، 

و�سبي������ل �سهل ل�ستن������ز�ف �لتربعات و�لدعم 

ن�سار، لكنها لي�ست  ول�ستقطاب �ملقاتلن و�لأ

هدف������ا بذ�تها. �إن �أطماع �مل�رصوع �ل�سهيوين 

�لذي ي�ستغل بري������ق ��سم �لقد�س ويركز على 

ق�سى ملكان������ة �ملدينة وتاأثريها  �ل�ستثمار �لأ

عل������ى �ملوؤمنن ه������ي �أطماع �سدي������دة �لنهم 

و�لت�ساع،  تتج������اوز فل�سطن �إىل ما حولها، 

بل وتتجاوز حتى حل������م �لهيمنة �ل�سهيونية 

�سالمي �إىل �إطار  عل������ى �لعاملن �لعرب������ي و�لإ

كوين جتاوز �لطمع به حدود �حللم �إىل و�سع 

�لرب�مج و�خلطط وت�سكيل موؤ�س�سات و�سبكات 

أمل يقل  ومنظم������ات �رصية وو�جهات علني������ة. �

دزر�ئيل������ي، �أول يهودي توىل رئا�سة �حلكومة 

�لربيطانية، �إن �لذي������ن يحكمون فعال لي�سو� 

أولئك �لذين يظهرون على �مل�رصح، و�إمنا  هم �

�ليهود �لذين يجل�سون خلف �ل�ستار مم�سكن 

باخليوط �لتي حترك هوؤلء؟
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�لقد�������س مركز �ل�رص�ع �لرئي�س �مل�ستمر، 

هذ� م������ا �أكدته مر�حل �ل�������رص�ع ومعطياته 

ونتائجه �ملتو�لدة و�ملتو��سلة. كذلك خل�ست 

غالبي������ة �لدر��س������ات و�ملتابع������ات ب�ساأن هذ� 

�ل�رص�ع �إىل تاأكيد هذه �حلقيقة. لعل من بن 

أبرز تل������ك �لدر��سات در��سة موثقة للدكتورة  �

�ستاذة  فكتوريا فالت�س Waltz Victoria �لأ

يف كلي������ة تخطيط �مل������دن بجامعة دورمتوند 

ملانية، �أجنزتها بعدما �أم�ست عدة �سنو�ت  �لأ

يف فل�سط������ن، ون�رصته������ا يف كتاب)حتديات 

�لقد�������س: مدينة يف ملتقى �لدين و�ل�سيا�سة، 

أملاني������ا، 2000(،  أ�سن������دوف، مون�سرت، � ن�������رص �

و�لذي ترجمه للعربية د. �ساكر علي. 

 لقد �أو�سحت �لتطور�ت �ملريرة �لد�مية 

�أن �ل�������رص�ع م������ن �أج������ل فل�سط������ن، ومركزه 

�لرئي�س �ل�رص�ع من �أجل �لقد�س، هو �رص�ع 

كرث  ح�ساري وم�سريي، تتحد فيه بالن�سبة لأ

بعاد �لدينية  م������ن ع�رصة مالين فل�سطيني �لأ

و�لقومي������ة و�لوطنية و�ملجتمعي������ة، ويتوقف 

عل������ى نتائج������ه �مل�س������ري �جلمع������ي، وكذلك 

�مل�س������ري �ل�سخ�س������ي لكل فل�سطين������ي، �سو�ء 

كان م�������رصد� يف �ملنايف، �أم خا�سعاً لالحتالل 

على �أر�س وطنه من������ذ �لعام 1948،ل تنهيه 

أو�م������ر من دولة عظم������ى، ول ��ست�سالم من  �

ذعان وتغليب ت�سبثهم مبكا�سب  ي�ست�سهلون �لإ

أو فئوية عاب������رة �سغرية على حقوق  فردي������ة �

مة وم�سريها، ول تلغيه متنيات  وم�سالح �لأ

م������ن �أ�سابه������م �لوهن ممن يتذرع������ون بفهم 

�سقيم ملقولة �لو�قعي������ة �ل�سيا�سية، متغافلن 

مر �لو�ق������ع �لذي فر�سه  عن حقيق������ة �أن �لأ

�لغت�ساب قاب������ل للنق�س باأم������ر و�قع �آخر 

مة. �إنه �رص�ع  تفر�سه �إر�دة �لتحرير لدى �لأ

أ�سياد  أنهم � ل حت�سم������ه �أوهام من �سدق������و� �

�لعامل، مهما متتعو� بدعم قوى كربى وبنفاق 

قوى �أ�سغر �ساأنا، ومهم������ا ��ستثمرو� �أحقاد� 

تاريخي������ة مرت�كمة و�أطماع ر�هنة بنهب نفط 

أنه فوق �لقد�س بالذ�ت يحوم  �لع������رب. ذلك �

لهي �ل������ذي يدير �لمتحان و�ملحنة،  �ل�رص �لإ

ويوجه م�س������ار �لتطور�ت، ليميز �خلبيث من 

�لطيب، وي�ستنفر �سح������وة عربية/ �إ�سالمية 

أ  دفع �لدم �لفل�سطيني �رصيبة قدومها، لتبد�

نه�س������ة ح�سارية متجددة ط������ال �نتظارها.

�أدرك �حلاخام �ليهودي جاكوب نيو�سرن هذ� 

عندما قال يائ�س������ا: »وعدت �ل�سهيونية باأن 

تك������ون �لدولة �ليهودية مركز�ً روحياً لل�سعب 

�ليهودي.. لكنها ورطت �ليهود وتقودهم �إىل 

ن  خري.. �إ�رص�ئيل �لآ كيد، ورمبا �لأ حتفهم �لأ

..هذ� ما 
)13(

ه������ي جحيم �ليه������ود ل جنتهم«

يقوله �أي�سا حاخامات ومتدينون وعلمانيون 

وملحدون، �سهاينة ومعادون لل�سهيونية على 
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حد �سو�ء، ومر�قبون ومفكرون من جمتمعات 

�ست������ى. وهذ� قبل كل �سيء وعد �هلل �لقاطع 

لعباده �ملوؤمنن.

لقد �سهدت �لقد�س عدة موجات ��ستيطان 

خرية، لكن  �سهيوين على �متد�د �ملئة عام �لأ

�لدع������وة �إىل هذ� �ل�ستيطان بد�أت قبل ذلك 

بزمن طويل، وحتديد� عندما ز�ر �لفيل�سوف 

�ليهودي �لربي مو�سى بن ميمون �لقد�س يف 

�لع������ام 1327فلم يجد فيه������ا �سوى �ثنن من 

�ليه������ود فقط، وقرر عندئذ دعوة �ليهود �إىل 

 .
)14(

��ستيطان �لقد�س وفل�سطن 

نذكر هن������ا كيف وجه نابلي������ون بونابرت 

ن������د�ء �إىل يهود �أوروبة لاللتحاق به عند بدء 

ح�ساره �لفا�سل ملدينة عكا �لفل�سطينية، فقد 

دعاهم للح�سور من �أجل بناء مملكة يهودية 

يف �لقد�������س، مما جعل بع�������س �لكتاب يعترب 

ول مل�رصوع  �أن نابليون بونابرت هو �لر�ئد �لأ

�لغزو �ل�ستيطاين �ل�سهيوين لفل�سطن. ف�سل 

�حل�سار رغ������م �ملذ�بح �جلماعي������ة �لعديدة 

�لتي �رتكبها جي�س نابليون حول عكا، ورغم 

�ملجاعة �لتي ت�سب������ب بها على �متد�د �سهور 

�حل�سار �ل�ستة، و�رتد نابليون خائبا بجي�سه، 

فتح������ول �إىل م�رص. �نقل������ب بونابرت وعادى 

 .
)15(

�ليهود يف �أو�خر حياته بعدما خذلوه 

عند حماولة �إلغاء فل�سطن باإعالن �إقامة 

ر�س �لفل�سطينية  �إ�رص�ئيل دولة على معظم �لأ

يف �لع������ام 1948، دون حتدي������د ح������دود لها، 

وعل������ى �لرغم م������ن �أن ق������ر�ر �لأمم �ملتحدة 

يف �لعام �ل�ساب������ق بتق�سيم فل�سطن �إىل دولة 

يهودية و�أخرى عربية قد �أو�سى بو�سع خا�س 

للقد�س تكون فيه حت������ت �إد�رة دولية، �سعت 

�لقيادة �ل�سهيوني������ة �إىل �إقناع �أكرب عدد من 

�ملهاجرين �ليه������ود با�ستيطان مناطق غربي 

�لقد�������س و�سو�حيه������ا، حيث �أقيم������ت �أحياء 

يهودي������ة جديدة. لكن بق������اء �ملدينة �لقدمية 

آنذ�ك، و�سمها  أي������دي �لعرب � )�ل�رصقية( يف �

مع ما قد جن������ا من �لحتالل �ل�سهيوين من 

�أر�س فل�سط������ن �لتي باتت ت�سم������ى �ل�سفة 

ردن  ردن �إىل �إمارة �رصقي �لأ �لغربية لنهر �لأ

ردنية، قد جعل معظم  لت�سكال معا �ململكة �لأ

�ليهود ي������رتددون يف �ل�ستيطان هناك. وظل 

�لهاج�������س �ل�سائد ل������دى �ليه������ود قوياً لنحو 

ع�رصي������ن �سنة باأن �جليو�������س �لعربية ت�ستعد 

لتحري������ر فل�سطن و��سرتجاعها، و�أن �لرتكيز 

ك������رب للهج������وم �لعربي �س������وف يكون حول  �لأ

�لقد�س.. لكن �لنت�سار �لع�سكري �ل�سهيوين 

�ل�ساحق يف حرب حزي������ر�ن1967، قد خلق 

وقائع جديدة خمتلف������ة متاما �إىل حن. فهو 

و�إن فجر �لتناق�سات �لبنيوية ملجتمع �لغزو 

�ل�سهي������وين لحقا وعجل بتفاع������ل �أمر��سه 
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أ يظه������ر ب�سكل  �لكامن������ة، على نحو م������ا بد�

خا�س بع������د هزمية �جلي�������س �ل�سهيوين يف 

أنه ق������د فجر على  لبن������ان �سن������ة 2006، �إل �

نحو  فوري ومبا�������رص �أوهام �لتفوق �لفطري 

وغطر�س������ة �لقوة و�ل�ستع������الء �لعن�رصي يف 

آنذ�ك  جمتمع �لغزو �ل�سهيوين �لذي خ�سع �

لوهم �نتحاري بالقدرة على �سنع �خلو�رق. 

�رص�ئيلية بعد  وهك������ذ� مل ترتدد �حلكوم������ة �لإ

أ�سابيع فق������ط من �حت������الل �لقد�س  ثالث������ة �

�لقدمية و�ل�سفة �لغربية، �أي يوم  28/ 6 / 

1967، يف �إعالن �سم �لقد�س �ل�رصقية �لتي 

ردين �إىل �أحياء �لقد�س  �نتزعت من �جلي�س �لأ

�لغربية �ليهودية، و�عتب������ار �ملدينة عا�سمة 

د�رة  �رص�ئيل تخ�س������ع للقو�نن و�لإ موحدة لإ

�رص�ئيلي������ة، على �لرغم م������ن �لعرت��سات  �لإ

من و�جلمعية  �لدولي������ة وقر�ر�ت جمل�������س �لأ

عالن  مم �ملتحدة برف�س هذ� �لإ �لعامة ل������الأ

�رص�ئيلي و�عتباره باطال لنتهاكه �لقو�نن  �لإ

�لدولية. عندئذ �س������ار �لرتكيز �سديد� على 

أر��سيهم  �ل�ستيالء على بيوت �لفل�سطينين و�

يف �لقد�������س وحولها بو�سائل �ست������ى، لتعزيز 

�لوجود �لب�رصي يف �ملدينة وحولها. ومل تلبث 

�رص�ئيلية �أن و�سعت حدود بلدية  �حلكومة �لإ

�لقد�س عدة م������ر�ت، بحيث �سمت ع�رص�ت 

�لقرى و�لبل������د�ت �لفل�سطينية �إليها، ور�حت 

أر��سي �أمالك  �رص�ئيلية حتول � �ل�سلط������ات �لإ

�لدولة �لتي متثل تاريخيا �أكرث من ت�سعن يف 

أر��س������ي فل�سطن، وكذلك ما تقوم  �ملئة من �

ر��س������ي �خلا�سة �ململوكة  مب�سادرته من �لأ

من قب������ل مو�طنن فل�سطينين بذر�ئع �أمنية 

أو �سو�ه������ا، �إىل عدة �أحزمة من �مل�ستوطنات  �

حتيط مبدين������ة �لقد�س. فق������د �أقيمت �سبع 

وثالثون م�ستوطن������ة يف منطقة �لقد�س حتى 

�لع������ام 1990، ومت جلب 124 �ألف م�ستوطن 

يه������ودي حتى ذلك �حل������ن �إىل ثمانية �أحياء 

��ستيطاني������ة جديدة يف �لقد�������س هي ر�مات 

أ�سكول و�لتلة �لفرن�سية ونفي يعقوب وجيلة  �

ور�موت وتلبي������وت �ل�رصقية و�حلي �ليهودي 

يف �ملدين������ة �لقدمي������ة وح������ي يف قرية �سور 

أنه  . وقد لوحظ �
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باه������ر جنوب �لقد�������س 

بعدم������ا ك�رص تكت������ل �لليكود �حت������كار حزب 

�رص�ئيلية  �لعمل )تكتل �ملع������ر�خ( للحكومة �لإ

لنحو ثالث������ن �سنة، ر�ح �لتكت������الن يتناوبان 

�ل�سلطة، ويت�ساركانها �أحياناً، و�سارت �إقامة 

أبرز  م�ستوطنات جديدة، وخا�سة يف �لقد�س، �

حقول �لتناف�س بينهما و�لتقرب �إىل �لناخبن، 

وكذلك ��ستثارة �ملتربع������ن و�مل�ستثمرين من 

يه������ود �لعامل �لذين يعزفون ع������ن �لهجرة �إىل 

مو�ل،  فل�سط������ن ويعو�سون عزوفهم بدفع �لأ

�إذ ترتفع م�ساهمات �أكرث هوؤلء عندما تكون 

�لقد�س مدخال ملخاطبتهم. 
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�أو عملية  �قت�ست ظروف ��سرت�تيجي������ة 

نقل تركي������ز �ل�ستيط������ان �إىل مناطق �أخرى 

�أحيان������ا. فعندما �ختل �لتو�زن �لدميوغر�يف 

يف مناط������ق �جللي������ل مثال، �جل������زء �ل�سمايل 

أر�������س فل�سطن يف �لعام  مم������ا �غت�سب من �

1948، و�ل������ذي ت�سبث بع�������س �لفل�سطينين 

آن������ذ�ك وقاومو� �لقتالع  من �أهله باأر�سهم �

و�لتهج������ري �ل������ذي وقع������ت غالبي������ة �ل�سكان 

)نح������و 86%( �سحية له، وبات عددهم يفوق 

�مللي������ون ن�سمة �ليوم نتيج������ة �رتفاع معدلت 

تو�لده������م، بحي������ث �نخف�ست ن�سب������ة �ليهود 

يف تلك �ملناط������ق �خل�سب������ة و�ل�سرت�تيجية 

�إىل 6ر57 % يف �لع������ام 1961 ث������م �إىل 51 % 

يف �لعام 1986، يف ظ������ل منو حركة �لتحرر 

و�لثورة �لفل�سطينية وت�ساعد كبري لن�ساطها 

آنذ�ك، د�خل وخارج  �لع�سكري و�ل�سيا�س������ي �

فل�سطن، وخا�سة يف لبن������ان و�سورية �للتن 

حتيط������ان مبنطقة �جللي������ل، مت و�سع خطة 

ط������و�رئ ل�ستيطان يهودي مكثف يف �جلليل 

ي�سم������ن �أغلبية �سكاني������ة يهودية. فقد و�سل 

�لتخ������وف �ل�سهيوين حد مناق�س������ات علنية 

لهو�ج�س �حتمال �إعالن �ل�سكان �لفل�سطينين 

يف �جللي������ل ��ستقاللهم �أو �سم مناطقهم �إىل 

�سوري������ة. �سملت خطة �لط������و�رئ تلك تعزيز 

�ل�ستيطان �ليه������ودي يف مرتفعات �جلولن 

�رص�ئيلي يف  �ل�سورية �لتي �حتلها �جلي�س �لإ

�رص�ئيلية  حرب 1967 و�أعلن������ت �حلكومة �لإ

لحق������ا �سمه������ا �إىل دولة �إ�رص�ئي������ل وتطبيق 

�رص�ئيلي عليها وفر�س �جلن�سية  �لقان������ون �لإ

�رص�ئيلي������ة على �لع������دد �لقليل �ملتبقي من  �لإ

�سكانها �ل�سورين. ق�ست �خلطة برفع عدد 

�مل�ستوطنن �ليه������ود يف �جلولن �إىل ثالثن 

�ألف م�ستوطن بحلول �لعام 1987، وت�سجيع 

هذ� �ل�ستيطان بتقدمي �متياز�ت ودعم مايل 

كبري للم�ستوطنن يف �جل������ولن، لكن �لعدد 

مل يتج������اوز 8700 م�ستوط������ن يف ذلك �لعام، 

ليقن غالبي������ة �ليهود باأن حرب������ا قد تن�سب 

ذ�ت ي������وم م������ع �سورية، و�أن تل������ك �ملرتفعات 

�س������وف تع������ود �إىل �سورية �س������و�ء بعد حرب 

أو نتيجة مفاو�سات ت�سوية. �إز�ء هذ�  مدمرة �

�لف�س������ل �ل�ستيطاين يف �جللي������ل و�جلولن، 

عاد �لرتكيز �ل�ستيطاين جمدد� على �لقد�س 

وم������ا حولها به������دف حتويله������ا �إىل عا�سمة 

كب������رية Metropolis متتد م������ا بن مدينة 

ر�م �هلل �سم������الً وبيت حلم وغو�س عيت�سيون 

جنوب������اً ومت�سبي������ه يريحو �رصق������ا ومب�سريت 

ت�سيون غرباً، بحي������ث تق�سم جزء�ً كبري�ً من 

مناطق قلب �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، تكري�سا 

لدعاء�ت ديني������ة وقومية يهودي������ة، وبحيث 

ت�سب������ح �لقد�س قلعة مع������ززة بثالث حلقات 
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. وقد جاءت موجة 
)17(

��ستيطانية متتالي������ة 

ت�ساعد هجرة �ليهود من �لحتاد �ل�سوفييتي 

مع �نت�س������اف عقد �لثمانيني������ات من �لقرن 

�ملا�سي نتيجة �سغوط �لوليات �ملتحدة ومنو 

�لنفوذ �ليهودي يف �لحتاد �ل�سوفييتي- �لذي 

آنذ�ك-  بد�أت بو�در �نهي������اره وتفككه عمليا �

لتعزز عملية ��ستيطان �لقد�س ب�سكل خا�س 

عل������ى نحو غري م�سب������وق يف �لتاريخ. �إذ فاق 

عدد �ملهاجرين من �لحت������اد �ل�سوفيتي �إىل 

فل�سط������ن �ملحتلة – يه������ود� وغري يهود - يف 

تلك �ملوجة �جلديدة �مللي������ون مهاجر، وكان 

لف م������ن �أ�سحاب �لكفاء�ت  فيهم مئات �لآ

زمة  �لعلمي������ة �لهارب������ن م������ن �لفو�س������ى و�لأ

�لقت�سادي������ة لدى تفكك �لحتاد �ل�سوفيتي. 

و�سف ��سحق �سام������ري، رئي�س حكومة �لعدو 

آنذ�ك،موج������ة �لهج������رة و�ل�ستيطان �لكربى  �

تلك مبعجزة �ل�سماء �لعظمى!

بعد فرتة �أكرث من عقدين من �ل�سنن كان 

كرب من �لكفاح �لفل�سطيني خاللها  �جلزء �لأ

ينطلق من خ������ارج فل�سطن، جاءت �نتفا�سة 

�حلج������ارة يف �لعام 1987 وما جنم عنها من 

��سرت�ك �ل�سعب �لفل�سطيني د�خل فل�سطن 

باأكمل������ه يف �لكفاح �س������د �لحتالل فخلقت 

ر�س، وخا�سة عندما  وقائع جديدة عل������ى �لأ

كرث من �سبع  ��ستمرت بزخم �سديد متجدد لأ

�سن������و�ت، متحدي������ة �لقم������ع �لوح�سي لقو�ت 

�رص�ئيلين  أك������رث �لإ �لحت������الل. عندئذ و�جه �

أدرك������و� �أن �لق�ساء على  �ساع������ة �حلقيقة، و�

أو  ب������ادة �ل�ساملة � �ل�سع������ب �لفل�سطين������ي بالإ

أو باإد�مة  با�ستكمال �لقتالع و�لتهجري �لكلي �

�حتالل������ه و��سطهاده �أمر غري و�رد، وبالتايل 

ل بد من ح������ل �سيا�سي ت�ستثمر �إ�رص�ئيل فيه 

قليمي و�لدويل �ملختل كليا  ميز�ن �لق������وى �لإ

مل�سلحته������ا، بحيث حت�سل عل������ى �أق�سى ما 

ميكن من مكا�س������ب ��سرت�تيجية و�قت�سادية 

و�سيا�سي������ة، وبحي������ث تفر�س �رصيع������اً وقائع 

ر�س لرفع �سقف هذه �ملكا�سب  جديدة على �لأ

ق�سى  يف فل�سط������ن وخارجه������ا �إىل �حلد �لأ

أو�سلو  �ملمك������ن. وهكذ� ج������اءت مفاو�س������ات �

عقب ح������رب �خلليج �لثاني������ة �لتي خا�ستها 

�لوليات �ملتحدة وثالث������ون دولة �أخرى �سد 

مريكي  �لع������ر�ق، و�لت������ي جاهر �لرئي�������س �لأ

أ�سا�ساً  أنه يخو�سها � آنذ�ك � ب � جورج بو�س �لأ

حلماية �إ�رص�ئيل وتكري�س تفوقها نهائياً على 

�لعرب جمتمع������ن. جنم عن تلك �ملفاو�سات 

�لتفاق �ملائع �مللتب�س غامرت قيادة منظمة 

�لتحرير �لفل�سطيني������ة بقبوله �آملة يف جعله 

نقطة �رت������كاز لتح�سن �������رصوط �لت�سوية يف 

فق م�سدود�ً. لكن  �مل�ستقبل، بعدما بد� لها �لأ

�ملفاو�س������ات �لعقيمة �لالحق������ة مل توؤد �سوى 
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�إىل فر�������س �إ�رص�ئيل �رصوطه������ا �أكرث يف �إطار 

هدفها �ل�سرت�تيجي: �إنهاء �ل�رص�ع وتطبيع 

�لعالقات مع �لدول �لعربية وت�سفية �لق�سية 

�لفل�سطيني  �ل�سع������ب  وحقوق  �لفل�سطيني������ة 

�لثابت������ة يف مقابل فت������ات قليل من �أر�س بال 

�سيادة حقيقية جلزء من �لفل�سطينين. 

بلغ عدد �مل�ساكن �لتي بنيت للم�ستوطنن 

�ليه������ود �جلدد يف �لع������ام 1997 على �أر��س 

�نتزعت من �أ�سحابها �لعرب �أكرث من �أربعن 

�ألف م�سك������ن. بل �إن ف������رتة �ملفاو�سات �لتي 

بلغت ذروتها يف عه������د حكومة �يهود بار�ك 

مريكي بي������ل كلنتون قد  برعاي������ة �لرئي�س �لأ

�سه������دت �أعلى مع������دلت بن������اء �مل�ستوطنات 

ر��س������ي �لفل�سطينية �ملحتلة  وتو�سيعها يف �لأ

�رص�ئيلية  �سنة 1967 �لت������ي كانت �ملر�وغة �لإ

أنها على و�سك �أن تعاد للفل�سطينين.  تروج �

فقد �زد�د عدد �مل�ستوطنن �ليهود يف �لعام 

1999 لوحده بن�سبة 5ر12%، وو�سل عددهم 

ر��س������ي �إىل 193680 م�ستوطناً  يف تل������ك �لأ

. لقد ت�سارع������ت عملية فر�س �أمر و�قع 
)18(

عرب تكثيف �ل�ستيطان �ل�سهيوين يف �لقد�س 

وحولها مبا يحقق تقطيع �أو�سال �لتجمعات 

�ل�سكاني������ة �لفل�سطينية �لكثيف������ة و�ل�سيطرة 

�رص�ئيلي������ة �لد�ئمة عل������ى �ملعابر وحماور  �لإ

�ملو��س������الت و�ملي������اه �جلوفي������ة و�ملرتفعات 

�جلبلية يف �ل�سفة �لغربية، مما مينع وحدتها 

�لكياني������ة وتو��سله������ا �ملجتمع������ي وتطورها 

�لقت�سادي.. وهك������ذ� و�فق كثريون على ما 

آه يزكيل ل������ن، �لباحث يف منظمة بيت�سليم  ر�

�رص�ئيلية �إذ قال: »نحن نقف على �أعتاب  �لإ

�سيء �سخم، فلي�س من �لو��سح �ل�سكل �لذي 

�سيبدو عليه �لو�س������ع �لنهائي للم�ستوطنات، 

لكن �سم معظم �ل�سفة �لغربية �إىل �إ�رص�ئيل 

. هذ� ما �أكده قر�ر �حلكومة 
)19(

يبدو موؤكد�«

�رص�ئيلية بناء ج������د�ر �سخم حم�سن يبتلع  �لإ

أر��س������ي �ل�سفة  نح������و �ست������ن يف �ملئة م������ن �

�لغربية بذريع������ة حماية �لتجمعات �ل�سكانية 

�رص�ئيلية و�مل�ستوطنات من هجمات �سبان  �لإ

�لنتفا�س������ة �لفل�سطينية �لثاني������ة، �نتفا�سة 

أثارت  ق�سى �لتي �نطلقت يف �لعام 2000 و� �لأ

رع������ب �ل�سهاين������ة بعملياته������ا �ل�ست�سهادية 

�لكثيفة و��ستخ������د�م �سو�ريخ وقذ�ئف هاون 

بد�ئية م�سنعة حمليا. 

عل������ى �لرغم م������ن تاأكيد ق������ر�ر حمكمة 

�لعدل �لدولية يف لهاي بح�سم عدم �رصعية 

أر��������س فل�سطينية  ه������ذ� �جلد�ر �ملقام على �

حمتلة، و�ل������ذي يغت�سب م�ساحات هائلة من 

ر��س������ي وي�سمها �إىل �إ�رص�ئيل، وي�رص  تلك �لأ

مب�سال������ح وحياة وحق������وق وم�ستقبل �ل�سعب 

�لفل�سطين������ي ومينع �لتو��س������ل �لطبيعي بن 
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مدنه وقر�ه، وبن مئات �آلف �لفل�سطينين 

عملهم  ومو�ق������ع  ومز�رعه������م  وممتلكاته������م 

و�لتعليمية  �ل�سحية  وموؤ�س�سات �خلدم������ات 

�رص�ئيلية  �لت������ي تخدمهم، فاإن �حلكوم������ة �لإ

تابع������ت بناء �جل������د�ر، وق������ررت يف �لذكرى 

وىل ل�سدور قر�ر حمكمة �لعدل  �ل�سنوي������ة �لأ

�لدولية �لذي رف�سته وحتدته ��ستكمال بناء 

�جلد�ر يف حميط �لقد�س بالذ�ت وفق خمطط 

تو�سعها �جلديد يوم 2005/9/1. وبهذ� يتم 

جعل خميم �سعف������اط لالجئن �لفل�سطينين 

�ملق������ام منذ �لعام 1948 وقرية كفر عقب يف 

�جله������ة �لغربية من �جل������د�ر، فيعزلن عزلً 

نهائي������اً ع������ن �لقد�س �لتي �رتبط������ت معي�سة 

�ل�سكان كليا بها، مقدمة ل�سل�سة من خطو�ت 

�إ�رص�ئيلية ترمي �إىل �إخر�ج �أكرب عدد ممكن 

حياء �لفل�سطينية م������ن �ملدينة، بينما  من �لأ

حياء � ب������ل �ملدن �  ي�س������م �جل������د�ر كاف������ة �لأ

�ل�ستيطاني������ة �ل�سهيوني������ة �لت������ي مت بناوؤها 

يف �لقد�س �ل�رصقية ب�س������كل ينتهك �لقو�نن 

�لدولي������ة من������ذ �حتاللها يف �لع������ام 1967. 

كما ي�سم �جل������د�ر كل �مل�ستعمر�ت �ليهودية 

�ملج������اورة للقد�س �لتي �أقيم������ت على �أر��س 

قرى فل�سطينية متت م�سادرتها و�غت�سابها، 

مثل جفع������ات زئيف ومعالي������ه �أدوميم. قال 

�خلبري �لفل�سطيني خلي������ل �لتفكجي، مدير 

�إد�رة �خلر�ئط يف جمعية �لدر��سات �لعربية 

يف �لقد�س �أن »ما يجري يف �لقد�س �إمنا هو 

�رص�ئيلي �ملطروح للعام  مقدمة للمخطط �لإ

أقلية عربية يف  2020، وه������و �أن تكون هناك �

د�خل �لقد�س، و�أن يتم تطهري �لبلدة �لقدمية 

من �لكثاف������ة �ل�سكانية �لعربية.. �إن �إ�رص�ئيل 

ته������دف من خ������الل عزل �لقد�������س عن باقي 

�لتجمعات �لفل�سطيني������ة يف �ل�سفة �لغربية 

أه������د�ف رئي�سية ه������ي، �أولً:  حتقي������ق ثالثة �

ق�سي������ة �لدميوغر�فيا �لتي ت������رى �حلكومة 

�رص�ئيلي������ة باأنها يج������ب �أن حت�سم ل�سالح  �لإ

�إ�رص�ئي������ل.. �أما �لق�سي������ة �لثانية فهي �إقامة 

�رص�ئيلي وذلك  �لقد�������س �لكربى باملفه������وم �لإ

ب�س������م م�ستعمرتي جفعات زئي������ف ومعاليه 

�أدوميم �للتن ��سطلح على ت�سميتهما بالكتل 

�ل�ستيطانية �لكربى. �أما �لهدف �لثالث فهو 

�أن يك������ون �لفل�سطيني������ون د�خل حدود بلدية 

أقلية ت�سهل �ل�سيطرة عليها  �لقد�س �لغربية �

 .
)20(

من جميع �لنو�حي« 

لقد حاول �س������ارون �أن يجعل �لن�سحاب 

�رص�ئيل������ي �ل�سطر�ري م������ن قطاع غزة،  �لإ

و�لذي عر�سته ومتنته عمليا كافة �حلكومات 

�رص�ئيلي������ة �ل�سابق������ة للتخل�س م������ن �أعباء  �لإ

�حتالل هذ� �ل�رصيط �ملزدحم بالفل�سطينين 

و�مللته������ب باملقاومة، غط������اء لتمرير هجمة 

¥µ
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��ستيطانية جدي������دة يف �لقد�س وحولها ويف 

مو�قع ��سرت�تيجية �أخ������رى يزمع �أن يربطها 

بالكتل �ل�ستيطانية �لكربى �لتي ر�ح يو�سعها 

�رص�ئيلين  حول �لقد�س.  ويع������رف معظم �لإ

جي������د� �أن هذه �لهجمة تقل�س �إىل ما يقارب 

�ل�سفر �إمكانية قي������ام دولة فل�سطينية قابلة 

د�رة  للحي������اة و�ل�ستم������ر�ر. كما تع������رف �لإ

مريكي������ة �ملهتمة  و�س������اط �لأ مريكي������ة و�لأ �لأ

ب�س������وؤون منطقتن������ا �أن خط������ة �لطريق �لتي 

�أطلقها �لرئي�س بو�س �لبن لت�سوية �ل�رص�ع، 

مريك������ي �لتقليدي  و�لتي تعك�������س �لتحيز �لأ

�رص�ئيل  يف معظم بنودها ، لن جتد �سبيال  لإ

�إىل �لتطبيق مع تو�سيع �ل�ستيطان �ل�سهيوين 

يف �لقد�������س وقلب �ل�سف������ة �لغربية بدل من 

�إنهائ������ه. لذلك كان م������ن �ل�سذ�جة �أن تف�رص 

مقال������ة يف �سحيفة و��سنط������ن بو�ست تعقيبا 

�رص�ئيلي������ة تو�سيع  على ق������ر�ر �حلكوم������ة �لإ

جممع معاليه �أدوميم �ل�ستيطاين باأن »رئي�س 

وزر�ء �إ�رص�ئي������ل مل يفهم على ما يبدو �أن هذ� 

و�سط  مل يف �ل�رصق �لأ �لعهد �جلديد من �لأ

 
يحتاج من������ه �إىل كبح غر�ئ������زه �ل�ستيطانية«

، ف�سارون يع������رف جيد� ما �لذي يفعله، 
)21(

ويجاهر باأنه لن يكف عن تو�سيع �ل�ستيطان 

يف �لقد�س و�ل�سفة �لغربي������ة. بل �إن م�سحا 

ول �لذي تال  أنه يف �ل�سهر �لأ أثبت � جويا قد �

توقيع �لرئي�س بو�������س خارطة �لطريق جرى 

تو�سي������ع ثالث و�سبع������ن موقع������ا ��ستيطانيا 

�سهيوني������ا يف �ل�سفة �لفل�سطيني������ة �ملحتلة  

. ن�س������ري هن������ا �إىل �أن �لتو�س������ع يف جممع 
)22(

معاليه �أدومي������م �ل�ستيطاين �لذي ي�سم 15 

م�ستوطنة قد ق������رره و�أعلنه رئي�س �حلكومة 

�ل�سابق �يه������ود بار�ك �لذي �سورته �لوليات 

�ملتح������دة رجل �س������الم، حيث ق������رر يف �لعام 

1999  م�سادرة �ثن������ي ع�رصة �ألف دومن من 

�أر��سي فل�سطينيي �لبلد�ت و�لقرى �ملجاورة 

جن������از هذ� �لتو�س������ع �ل�ستيطاين ومده �إىل  لإ

مدينة �لقد�������س. و�أكد �لوزي������ر حاييم �آرون 

يف �جتم������اع للحكومة يوم 1999/11/17 �أن 

�رص�ئيلي عن  لديه وثيقة من قيادة �جلي�س �لإ

آنذ�ك لتو�سيع �إحدى و�ستن  ن�ساطات جارية �

م�ستوطنة، يف �لوقت �لذي تطلق ت�رصيحات 

ر�سمي������ة �إ�رص�ئيلية تتحدث ع������ن �ل�ستجابة 

مريكي كلنتون بتجميد  لطلبات �لرئي�������س �لأ

�ل�ستيط������ان لت�سهيل �ملفاو�س������ات!  تذرعت 

ب������اأن �لتو�سع  �رص�ئيلية م������ر�ر�ً  �ملر�وغ������ة �لإ

�ل�ستيطاين يت������م ملو�جهة »�لنم������و �ل�سكاين 

�لطبيع������ي يف �مل�ستوطنات«، لك������ن �فت�ساح 

ه������ذه �لكذب������ة كان مدوياً ومتك������رر�ً عندما 

أثبتت وثائ������ق ر�سمية �أن ن�سبا كبرية متفاوتة  �

من �لوحد�ت �ل�سكنية يف معظم �مل�ستوطنات 
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خالية من �ل�سكان وتنتظر ��ستجابة مهاجرين 

جدد ملنا�س������د�ت �ملنظمة �ل�سهيونية �لعاملية 

�رص�ئيلية و�لوكال������ة �ليهودية  و�حلكوم������ة �لإ

لهم بالهج������رة. �أكد �ملعلق �ل�سحفي �ليميني 

�ملتطرف )�لياكي������م هعت�سني( هذ� بقوله �إن 

�ل�ستيطان و�لتو�سع فيه ل عالقة لهما بالنمو 

أنا�س فيالتهم  �ل�سكاين، فكث������ري� ما ي������رتك �

أ�سابيع يف  �لفاخرة يف �ملدن ليعي�سو� ب�سعة �

كر�فانات )�سيار�ت متنقلة( تتوقف يف مو�قع 

فل�سطيني������ة، لتعلنها  م�ستوطنات جديده، ثم 

أو موؤ�س�س������ات �أخرى  �س������كان � أت������ي وز�رة �لإ تا

لتبني م�ساكن ثابتة وتقيم بنية حتتية بذريعة 

�أن تل������ك م�ستوطنات قائمة. وكتبت �سحيفة 

هاآرت�س �أن »�تخ������اذ �لنمو �ل�سكاين �لطبيعي 

ذريعة لعدم وقف �ل�ستيطان �أكذوبة كربى.. 

يجب قول �حلقيق������ة للجمهور.. هناك �أكرث 

أل������ف �سقة �سكني������ة فارغة يف  م������ن ع�رصين �

�مل�ستوطنات حاليا، ومع ذلك يتالحق تنفيذ 

بر�مج ل تنتهي لبن������اء �ملزيد بذريعة تغطية 

. وكتب �يتان 
)23(

�حتياجات �لنمو �لطبيعي..«

هابر، �مل�سوؤول �حلكومي �ملهم �ل�سابق مقال 

قال في������ه: »�مل�ستوطنون هم �لعقبة، و�سارون 

 .
)24(

أ�سري مو�قف جمل�س روؤ�ساء �مل�ستوطنات« �

وقد حت������دث د�ين روبن�ستاين يف �ملقابل عن 

�رص�ئيلي يف هدم  ��ستمر�ر جي�س �لحتالل �لإ

�آلف �لبناي������ات �ل�سكني������ة وت�رصيد �أ�سحابها 

�لفل�سطينين يف �لعر�ء، وقتل وجرح ع�رص�ت 

.
)25(

لف من �لفل�سطينين  �لآ

لقد تو�فق �أكرث �ل�سيا�سين و�ملحللن �إىل 

ه������د�ف �لهجمات  حد بعي������د يف تقييمهم لأ

�ل�ستيطانية �ل�سهيونية �ملت�ساعدة يف �لقد�س 

أ�سعد عبد �لرحمن ب�ساأنها  وحولها. فكتب د. �

يق������ول: »م�سري عملية �ل�س������الم لن يتقرر يف 

غزة ب������ل يف �لقد�س.. �إن �لعقب������ة �لرئي�سية 

وجوهر م�سكلة �ل�س������الم �ستبقى �لقد�س بال 

خ������رية، قامت �إ�رص�ئيل  منازع. ويف �لفرتة �لأ

باتخاذ عدة خطو�ت و�إجر�ء�ت د�خل �ملدينة 

وحوله������ا لت�سديد قب�ستها بع������د �سم �أر��س 

جديدة �إىل د�خل حدود بلديتها. ومن �سمن 

جر�ء�ت تو�سيع �حلدود �لبلدية ملدينة  هذه �لإ

�لقد�������س و�س������م �أر��س جدي������دة �إليها، وبناء 

م�ستعمر�ت �إ�سافي������ة حولها، وتو�سيع �لقائم 

ج������ر�ء�ت جميعها  منها. وق������د �أدت هذه �لإ

�إىل خلق مدينة �أكرب بعدة مر�ت من م�ساحة 

�ملدينة �لتي �حتلتها �إ�رص�ئيل يف عام 1967. 

وته������دف �مل�ستعم������ر�ت �لتي بنته������ا �إ�رص�ئيل 

�سلية للمدينة �إىل  خارج �حل������دود �لبلدية �لأ

تطويق �ملدينة وعزل �جله������ة �ل�رصقية منها 

عن باقي �ل�سفة �لغربية، خللق و�قع جديد 

مين������ع �لتو��س������ل �جلغر�يف ما ب������ن �ل�سفة 
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و�لقد�������س �ل�رصقية، بحي������ث ت�ستحيل �إقامة 

دول������ة فل�سطينية متو��سل������ة جغر�فيا وقابلة 

للحياة... حقا، لق������د كان �سارون يف منتهى 

�لو�س������وح عندما قال �إن �لن�سحاب من غزة 

�سيقابله �سم �أر��س جديدة يف �لقد�س وحولها 

وكذلك يف �ل�سفة.. بناء �مل�ستوطنات.. كان 

�سيا�سة متفقا عليها، ولو �سمنيا، بن �حلزبن 

�لرئي�سي������ن يف �إ�رص�ئي������ل..�إل �أن ما يقوم به 

�سارون حاليا هو �تب������اع �سيا�سة �أكرث تركيز� 

خ������ري �خلنق �لتدريجي  ومنهجية هدفها �لأ

للقد�س �ل�رصقية ع������ن طريق �إحاطتها ب�سور 

�رص�ئيلية �لكبرية وزرع بوؤر  من �مل�ستوطنات  �لإ

��ستعمارية �سهيونية بد�خلها بهدف جتزئتها 

وتق�سيمها. ومن �ملوؤكد �أن قر�ر تعديل م�سار 

ج������د�ر �لف�س������ل �لعن�������رصي �ل������ذي �تخذته 

�رص�ئيلي������ة �سي�سهم عند �لنتهاء  �حلكومة �لإ

منه يف ظهور مدينة �لقد�س �لكربى.. ويبدو 

أننا �سنو�جه بعد �لن�سحاب من غزة مرحلة  �

طويلة تتميز بال�������رص�ع، لكن �أي�سا باجلمود 

)26(
�ل�سيا�سي«.

من ناحي������ة �أخ������رى، قال تقري������ر �سدر 

ع������ن �لد�ئ������رة �ل�سيا�سية ملنظم������ة �لتحرير 

�رص�ئيلية ت�سعى  �لفل�سطيني������ة �إن �حلكومة �لإ

حالياً �إىل �إز�ح������ة حدود بلدية �لقد�س ل�سم 

مزيد م������ن قرى مناط������ق �ل�سف������ة �لغربية، 

أمني������ة بالروؤي������ة �ل�سيا�سية  يف م������زج لروؤية �

هد�ف �لتالية: �ل�سهيونية، حتقيقا لالأ

حت�س������ن �لدف������اع �ل�سهي������وين عن   -1

أو �أمنية. �لقد�س يف حالة مو�جهة ع�سكرية �

حتقي������ق نظري������ة �لقد�������س �لكربى   -2

��ستهو�ء لليهود خ������ارج فل�سطن لي�ساعفو� 

تربعاتهم �ملالية.

خن������ق تط������ور �سو�ح������ي �لقد�������س   -3

أبو دي�س( �لتي كانت  �لفل�سطينية )�لعيزرية و�

�ل�سلطة �لفل�سطينية تاأم������ل يف جعلها جزء� 

رئي�سا من عا�سمة �لدولة �لفل�سطينية.

�سم �لكتل �ل�ستيطانية �ل�سهيونية   -4

�لكربى معاليه �أدوميم وجبعات زئيف و�سائر 

�مل�ستوطن������ات �لو�قعة خ������ارج بلدية �لقد�س، 

بحيث يوؤثر �س������م �سكانها �إىل مدينة �لقد�س 

�لك������ربى عل������ى �ملعادل������ة �ل�سكاني������ة ل�سالح 

�ليهود، بعدم������ا بينت �لدر��سات �حلديثة �أن 

�لفل�سطينين ي�سكلون �ليوم 35% من جمموع 

�س������كان �لقد�������س ب�سقيها �لغرب������ي و�ل�رصقي 

معا.

5-�إخر�ج قرى عربي������ة فل�سطينية )كفر 

عقب، منطقة مطار �لقد�س( من حدود بلدية 

�لقد�س، وبالتايل �لتخل�س من �سكانها.

جر�ء�ت  �رص�ئيلية على �لإ قامت �خلطة �لإ

�لتالية:
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منية و�ل�ستيطانية  تعزيز �جلهود �لأ  -1

�رص�ئيلية يف �أحزمة مدينة �لقد�س �لثالث  �لإ

�لتالية:

    �أ- ح������ز�م قلنديا )عط������ور�ت جبع(، 

م�ستوطنتي كوخاف يعقوب وب�سجوت وجممع 

جبعات زئيف.

    ب- ح������ز�م جب������ع، عنات������ا، مب������ا فيه 

آدم، علم������ون، وجمم������ع معاليه  م�ستوطن������ات �

�أدوميم.

أبو غنيم �لذي �سودرت      ج- حز�م جبل �

أر��سيه قبل �سنو�ت، وم�ستوطنة جيلو. �

�إن�ساء لو�ء ع�سك������ري خا�س يكون   -2

م�سوؤول عن �إغالق �لقد�س عند �حلاجة.

ف�س������ل مناط������ق فل�سطيني������ة كثرية   -3

ع������ن �لقد�������س وحميطها بحو�ج������ز ع�سكرية 

للجي�س،ل �ل�رصطة. 

�إغالق جميع �ملوؤ�س�سات �لفل�سطينية   -4

�ملوجودة يف �لقد�س.

�إبعاد �سخ�سيات فل�سطينية قيادية   -5

أبناء �لقد�س عن �ملدينة. وفاعلة من �

�ل�سخ�سي������ة  �لبطاق������ات  �سح������ب   -6

�رص�ئيلي������ة �خلا�س������ة ب�س������كان �لقد�س من  �لإ

فل�سطينيي �أحياء �لقد�������س و�سو�حيها �لتي 

تقرر ��ستبعادها من حدود �لبلدية �جلديدة، 

�أي قلندي������ا وبي������ت حنينا وكف������ر عقب، مع 

�رص�ئيلية.  �إبقائهم حتت �ل�سيطرة �لإ

�عتقال �لعاملن يف �أجهزة �ل�سلطة   -7

أبناء �لقد�س و�إبعادهم عن  �لفل�سطيني������ة من �

ح������دود بلديته������ا، و�إغالق مكات������ب �ل�سلطة 

أبو دي�س. �لفل�سطينية يف �لعيزرية و�

تقلي�������س ن�سب������ة �س������كان �لقد�������س   -8

�لفل�سطينين �إىل �أقل من 12 % بدل �لن�سبة 

�حلالية �لبالغة 35 % ع������ن طريق �إجر�ء�ت 

�أمنية و�قت�سادية ت�سطرهم �إىل �لرحيل.

نفاق �لتي ت�سق  ��ستعجال �إجناز �لأ  -9

حالياً يف جبل �مل�سارف، جبل �لزيتون، لربط 

حز�م �لقد�������س �ل�رصقي بالقد�������س �لغربية، 

حياء �لعربية. حتا�سيا للمرور يف �لأ

ربط �مل�ستوطنات �ليهودية �لبعيدة   -10

عن حدود �لقد�س مب�ستوطنات د�خلها )�آدم، 

نفي يعقوب(.

�إقام������ة حو�ج������ز ع�سكري������ة معززة   -11

باملدرعات يف �ملعابر �ملوؤدية �إىل �أحياء �لقد�س 

�ملكتظ������ة بالفل�سطيني������ن، وخا�سة �ل�سمالية 

منه������ا )�سعف������اط، حاجز �لزعي������م، �مل�سالك 

أبودي�س( وحت�سن �حلو�جز  �ملوؤدية للعيزرية، �

�لرئي�سة يف �لر�م وقلنديا بتجهيز�ت مر�قبة 

�إلكرتونية و�إ�سمنتية.

�أحياء  �لبوؤر �ل�ستيطانية يف  زيادة   -12

�لقد�س �لعربية، و�إن�ساء 205 وحد�ت �سكنية 
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على �لفور يف ر�أ�س �لعم������ود ل�سكان �ليهود 

فيه������ا، وبناء حي ��ستيطاين يهودي جديد يف 

جبل �ملكرب.

�ل�ستيطانية  �لب������وؤر  كهرباء  ف�سل   -13

�ليهودي������ة عن �رصكة كهرباء حمافظة �لقد�س 

�رص�ئيلية  �لفل�سطيني������ة وربطها بال�سبك������ة �لإ

.
)27(

�لعامة.

�ساليب �ملتعددة �لتي يتم بها تنفيذ  �إن �لأ

�ملتمثل  �رص�ئيل������ي  �لإ �ل�سرت�تيجي  �له������دف 

بتهويد �لقد�س وطرد معظم �أهلها قد �أخذت 

أ�سكال متعددة مما يعتربها �لقانون �لدويل  �

ر�س �ملحتل������ة وجر�ئم  جر�ئ������م ح������رب يف �لأ

تهج������ري جماع������ي لل�سكان حت������ت �لحتالل. 

�أ�س������در مهند�������س بلدية �لقد�������س �ل�سهيوين 

مث������ال قر�ر� يف مطلع �سه������ر حزير�ن 2005 

ق�سى به������دم حي �لب�ست������ان يف بلدة �سلو�ن، 

وهي م������ن �سو�حي �لقد�س �ل�رصقية �ملت�سلة 

باملدين������ة، وحتويل هذ� �حل������ي �إىل حديقة، 

بعد هدم م�ساكنه �لت�سعن وت�رصيد �أ�سحابها 

�لفل�سطيني������ن. �لذريعة �لت������ي �أوردها ن�س 

ق������ر�ر �لهدم هي �أن تل������ك �مل�ساكن مل حت�سل 

د�رة �ل�سهيونية  على ترخي�س ببنائها من �لإ

لبلدي������ة �لقد�������س، وبالت������ايل �عتربه������ا غري 

م������ر- �إ�سافة �إىل �أن  �رصعية. لك������ن و�قع �لأ

د�رة �ل�سهيونية  �لقانون �لدويل يعترب تلك �لإ

حمتلة وغري �رصعي������ة -  هو �أن تلك �مل�ساكن 

مبنية �أ�سال قبل �لحتالل �ل�سهيوين للقد�س 

�لقدمي������ة وما حوله������ا، و�أن تر�خي�س بنائها 

ردنية �لتي كانت  ق������د �سدرت من �ل�سلطة �لأ

تدير �لقد�س �ل�رصقية و�سائر �أر��سي �ل�سفة 

�لغربية حت������ى ي������وم 6/7 /1967، وبالتايل 

فه������ي قانونية و�رصعي������ة. �أدرك رئي�س بلدية 

�لقد�س �ل�سهي������وين لوبليان�سكي �أن �لذريعة 

�لتي ��ستند عليها قر�ر مهند�س �لبلدية بهدم 

حي �لب�ست������ان يف �سلو�ن مه������زوزة ومطعون 

به������ا ب�سهول������ة، فاأ�ساف من عن������ده »�سفهيا« 

ذريعة بالغ������ة �ل�سخف �إذ قال وفق ما ن�رصته 

�رص�ئيلي������ة �أن ه������دم �حلي هو  �ل�سح������ف �لإ

مل�سلح������ة �سكانه وحر�سا عل������ى حياتهم من 

مطار �إىل �سيول  �لغرق فيما لو حتولت مياه �لأ

ذ�ت يوم، ون�سي رئي�س �لبلدية �ل�سهيوين �أن 

�لقد�س لي�ست و�قعة يف �أوروبة �لتي ترعرع 

فيها، وبالتايل فاإن �أمطارها قليلة ن�سبيا ول 

تتحول �إىل �سي������ول تهدم حيا باأكمله. كما �أن 

أ - لو  �ملفرت�س برئي�س �لبلدية من حيث �ملبد�

كان �أمر �ل�سي������ول و�رد�ً وجدياً - هو تعزيز 

مط������ار و�لبنية �لتحتية  �سبكة �رصف مياه �لأ

عموم������ا، وحت������ى ترميم وتقوي������ة �ملهدد من 

أ�سقفها، ل هدمها  جدر�ن �ملنازل �لت�سعن و�

وت�رصي������د نحو �ألف �ساكن فل�سطيني. �إن هذ� 
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ج������ر�ء�ت �لهادفة  �له������دم و�حد من �آلف �لإ

�إىل �قت������الع غالبية باق������ي �لفل�سطينين من 

�لقد�س خا�سة، ومن وطنهم فل�سطن عامة، 

و��ستكم������ال تهجريهم يف �ملن������ايف. �ملفارقة 

هنا هي �أن ق������ر�ر مهند�س يف �لبلدية ت�سكل 

�إد�رة غري �رصعية بهدم ت�سعن م�سكنا �أقامها 

�أ�سحابها على تر�بهم �لوطني، وفوق �أر��س 

ميتلكونه������ا �رصعيا وقانوني������ا، ومل يغت�سبوها 

أو �عتدو�  م������ن �أح������د، ول �رصقو� حق �أح������د �

علي������ه، ق������ر�ر �سار ناف������ذ�ً مبج������رد توقيعه 

م������ن ذلك �لف������رد �لذي ميث������ل �حتاللً غري 

�رصعي مبوج������ب �لقانون �لدويل. �أما عندما 

تق������رر تقلي�������س �خل�سائر �لب�رصي������ة و�ملادية 

�رص�ئيلي������ة باإخ������الء �مل�ستوطنن �ل�سهاينة  �لإ

م������ن م�ستوطنات �أقيم������ت ب�سكل غري �رصعي 

يف غ������زة عل������ى �أر��س حمتلة بالق������وة، وفوق 

ممتلكات خا�سة جرت م�سادرتها �غت�ساباً 

مر �إىل  وعدو�ناً من �أ�سحابها، فقد �حتاج �لأ

�رص�ئيلية، ثم �إىل قر�ر  ق������ر�ر من �حلكومة �لإ

برملاين من �لكني�ست، ث������م �إىل قر�ر ق�سائي 

�رص�ئيلي������ة �لعليا، �إىل  قاطع م������ن �ملحكمة �لإ

جان������ب تعوي�������س �ساكن كل م�سك������ن يف تلك 

�مل�ستوطن������ات �ل�سهيونية غري �ل�رصعية �لتي 

تقرر �إخالوؤه������ا وهدمها مببلغ ثالثمئة �ألف 

دولر �أمريكي، رغم �أن تلك �مل�ستوطنات قد 

بنيت �أ�سال من �أمو�ل �لتربعات و�مل�ساعد�ت 

مريكية !   �لأ

�سارة �إىل تاأكيد�ت متكررة جاءت  جتدر �لإ

�رص�ئيلية �آنذ�ك  على ل�سان رئي�س �حلكومة �لإ

أرئيل �سارون، وع������دة م�سوؤولن �آخرين، باأن  �

�رص�ئيليون  �إخالء م�ستوطنات غزة �لتي كان �لإ

يتمنون �لبتع������اد عنها �رصيع������اً على �متد�د 

ربع������ن �ملا�سية لق�سوة ما عانوه  �ل�سنو�ت �لأ

من مقاومة عنيف������ة لحتاللهم، �إمنا يهدف 

�إىل تعزي������ز �ل�ستيط������ان يف �لقد�س وحولها. 

ألفا  ز�د يف هذه �لق�سوة �سن و�حد وع�رصين �

وثمامنئ������ة هجوم فل�سطين������ي يف قطاع غزة 

وحده �سد ق������و�ت وم�ستوطن������ات �إ�رص�ئيلية 

ق�سى، �أي �ل�سنو�ت  خالل �سنو�ت �نتفا�سة �لأ

خرية، وفقا لتقارير ر�سمية �سادرة  �خلم�س �لأ

�رص�ئيلي. ي�س������اف �إىل هذ�  عن �جلي�������س �لإ

�أن �إبق������اء قطاع غزة حت������ت �لحتالل يفاقم 

�لختالل �لدميوغر�يف للم�رصوع �ل�سهيوين، 

حيث �أن يف ه������ذ� �ل�رصيط �ل�ساحلي �ل�سيق 

ر�������س يف �لز�وية �جلنوبي������ة �لغربية  م������ن �لأ

من فل�سطن �أعل������ى كثافة �سكانية يف �لعامل. 

وبالت������ايل فالتخل�������س من �لع������دد �لكبري من 

�لفل�سطينين يف غ������زة يعدل �مليز�ن ل�سالح 

�أكرثي������ة يهودية يف فل�سط������ن �ملغت�سبة �لتي 

�حتلت �سن������ة1948، و�ل�سفة �لغربية ودرتها 

�لقد�س، �أي ما �حتل �سنة 1967.
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ت�ستهدف هجمات �ل�ستيطان �ل�سهيوين 

�ملتالحق������ة يف �لقد�س وحولها حتقيق �حللم 

�لد�ئ������م بتهويد �لقد�������س، �سبيال �إىل تكري�س 

تهوي������د فل�سط������ن باأكملها، عل������ى �أمل ح�سم 

أ مع بد�ية �لغزو �ل�ستيطاين  �ل�رص�ع �لذي بد�

�ل�ستعم������اري �لعن�رصي �لقتالعي �لتو�سعي 

لفل�سطن. 

تكم������ن �مل�سكلة �لرئي�سة لق������ادة �مل�رصوع 

�ل�سهي������وين و�سدنت������ه يف ��ستع�س������اء حقائق 

�ل�������رص�ع على �إدر�كه������م، �إذ �إن ما جنح فيه 

م�رصوع ��ستيطان �سم������ال �أمريكا عندما قام 

لف �ل�سنن  عل������ى جثث �لأمم �لتي عا�ست لآ

أبادها �مل�ستوطنون  ر�س، �إىل �أن � على تلك �لأ

وربيون متذرعن بر�سالة �سماوية ور�سالة  �لأ

بي�س  ن�سان �لأ ح�ساري������ة وتفوق فط������ري لالإ

خرين لال�ستيالء على �أر�سهم،  يبيح له قتل �لآ

لن ينجح ��ستن�ساخه �ل�سهيوين يف فل�سطن 

�لت������ي ل يز�ل �سعبها يق������اوم هذ� �لغزو دون 

كرث من ق������رن، مثلما ق������اوم غزو�ت  كل������ل لأ

عديدة على �متد�د �لتاريخ ودحرها مدعوما 

باأمت������ه. �إن ظروف �لعامل ق������د �ختلفت �ليوم 

أربعة ق������رون. وفوق كل هذ�، فاإن  عنها قبل �

نتيجة �ل�رص�ع على فل�سطن حمكومة بوعد 

�له������ي قاطع �أو�سح م�سار وماآل �ل�رص�ع على 

ق�سى �لذي بارك �هلل ما حوله،  �مل�سج������د �لأ

�أي �لقد�������س و�أر�س فل�سط������ن كلها، بل وما 

ور�ءها �أي�سا. ذلك هو قول �هلل عز وجل:

�رْصَ�ِئي������َل يِف �لِْكتَاِب  ىَل بَِن������ي �إِ َ»َق�َسيْنَ������ا �إِ

تَْنِ َولَتَْعلُ������نَّ ُعلُّو�ً  ْر�������سِ َمرَّ لَتُْف�ِس������ُدنَّ يِف �لأَ

أُولُهَم������ا بََعثْنَا  َذ� َجاء َوْع������ُد � َكِب������ري�ً)4( َف������اإِ

أْ�ٍس �َسِديٍد َفَجا�ُسو�ْ  أُْويِل بَا َعلَيُْكْم ِعَباد�ً لَّنَ������ا �

ْفُع������ولً)5( ثُمَّ  يَ������اِر َوَكاَن َوْعد�ً مَّ ِخ������اَلَل �لدِّ

أَْمَو�ٍل  أَْمَدْدنَاُكم ِبا ةَ َعلَيِْه������ْم َو� َرَدْدنَا لَُكُم �لَْكرَّ

أَْح�َسنتُْم  ْن � أَْكرَثَ نَِف������ري�ً)6( �إِ َوبَِنَن َوَجَعلْنَاُكْم �

َذ� َجاء  أمُْتْ َفلََها َفاإِ أَ�َسا ْن � نُف�ِسُكْم َو�إِ أَْح�َسنتُ������ْم ِلأَ �

ِخ������َرِة ِلَي�ُسووؤُو�ْ ُوُجوَهُك������ْم َوِلَيْدُخلُو�ْ  َوْعُد �لآ

ُو�ْ َما َعلَْو�ْ  ٍة َوِليُترَبِّ َل َمرَّ أَوَّ �مْلَ�ْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ �

�رص�ء: 7-4(. تَتِْبري�ً)7(« )�لإ
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ول، وهو �أحد  كت������اب �لعهد �لقدمي هو كتاب �ليه������ود �ملقد�س يف �ملقام �لأ

ق�سمي �لكتاب �ملقد�س �لذي ميثل ق�سمه �لثاين كتاب �لعهد �جلديد �ملعروف 

ربعة. ويتاألف كتاب �لعهد �لقدمي من ثالثة �أق�سام هي: �لتور�ة،  ناجيل �لأ بالأ

نبياء، و�ملكتوبات. و�لأ

ق�سام �لثالث������ة �إىل �إ�سحاحات، وي�سمي   وينق�س������م كل و�حد من ه������ذه �لأ

وىل )تنخ( �خت�سار�ً، فالتاء )تور�ة(  ق�سام ن�سبة �إىل �حلروف �لأ �ليهود هذه �لأ

القد�س وكتاب العهد القدمي

كاتب وباحث يف الرتاث القدمي - جامعة حلب. ❁
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د. �أحمد �أرحيم هبو
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أتاهم مو�سى  �أي »�ل�رصيعة و�لقان������ون« �لذي �

عليه �ل�سالم به بح�س������ب �عتقادهم، و�لنون 

أنبياء  أنبياء«، وهم � �أول حروف)نبيئيم( �أي »�

�ليه������ود �لكرث، و�خلاء هي يف �لكتابة )كاف( 

لكنها تلفظ خ������اء بح�سب قو�عد لفظ �للغة 

�لعربي������ة، وتعني �خت�س������ار�ً )ْكتوبيم( مبعنى 

�لن�سو�س �ملكتوبة م������ن تاريخ و�سعر و�أمثال 

وحكم وتاريخ. �أما �لتور�ة فتتاألف من خم�سة 

أ�سفار، و�ل�ِسْفر، كما يف �لعربية يعني �لكتاب،  �

�سفار �خلم�سة هي: �سفر �لتكوين، و�سفر  و�لأ

�خلروج، و�سفر �لالوين، و�سفر �لعدد، و�سفر 

�لتثنية. وين�س������ب �ليهود �لت������ور�ة �إىل �لنبي 

أ�سفار  مو�س������ى عليه �ل�سالم، ولذل������ك تدعى �

مو�سى �خلم�سة، كم������ا يقال لها يف �ليونانية 

)بنتاتوك( Pentateuch، مع �أن م�سمونها 

أنه لي�س و��سعها.  ي�سري يف بع�س مو�طنه �إىل �

أ�سفار �لتور�ة �أحد�ثاً تاريخية مر  و تت�سمن �

أبناء �إبر�هيم عليه  بها �لعرب�نيون - كما كان �

�ل�سالم من �بنه ��سح������ق يُْدَعون- ثم �سارو� 

يدع������ون �إ�رص�ئيلي������ن )بني �إ�رص�ئي������ل( ن�سبة 

�إىل �إ�رص�ئي������ل �لذي هو يعقوب بن ��سحق بن 

�سباط  �إبر�هيم نف�سه. وبن������و �إ�رص�ئيل هم �لأ

�رص�ئيلية �لتي  �لثنا ع�������رص، �أي �لقبائ������ل �لإ

غ������زت فل�سطن و�تخذتها موطن������اً لها، كما 

أ�سفار  أ�سف������ار �لعهد �لقدمي، ول�سيما � تروي �

نبياء. أ�سفار �لأ �لتور�ة و�

نبي������اء ومنها �سفر  أ�سف������ار �لأ وتتح������دث �

ي�سوع، و�سفر �لق�ساة، و�سفر� �سموئيل، و�سفر 

ول و�مللوك �لث������اين عن تاريخ بني  �مللوك �لأ

�إ�رص�ئيل بعد وفاة مو�سى، وقيام ي�سوع قائد�ً 

لهم من بعده، وعن تاريخهم يف عهد �لق�ساة 

)�سيوخ �لقبائل( �لذي������ن حكمو� �ل�سعب بعد 

وفاة ي�سوع، وعن ملكية �ساوؤول �لذي كان �أول 

مل������ك حكم على بني �إ�رص�ئيل، ثم عن و�سول 

�مللك د�وود �إىل �حلكم �لذي ��ستغرق حكمه 

أيهم �أربعن �سنة، ثم �بنه �سليمان من  بح�سب ر�

أي�ساً �أربعن �سنة، ثم ينتقل  بعده �لذي حكم �

�حلديث يف �سفر �ملل������وك �لثاين �إىل �نق�سام 

�لدول������ة �إىل مملكت������ن: و�ح������دة يف �جلنوب 

أور�سلي������م، ويتك������ون �سعبها من  وعا�سمته������ا �

�سبطي يهوذ� وبنيامن، و�سمالية وعا�سمتها 

�ل�سامرة )عند نابل�������س �ليوم(، و�سعبها بقية 

�سب������اط. كما يجري �حلديث عن �حلروب  �لأ

ر�مين �لذين  بن �لدولتن، وحروبهما مع �لآ

أ�س�سو� ممالك له������م يف �سورية، ويف �لبقاع،  �

ودم�سق وحم������اة وغريها، و�سارو� ي�سغطون 

�إ�رص�ئي������ل، و�أخ�سعوهم لنفوذهم،  على بني 

كم������ا عاد �مل�رصي������ون للتدخ������ل يف �سوؤونهم، 

�سورين �لذين �سادو� مناطق  وعند ظهور �لآ
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دنى �لقدمي، وفر�س������و� �سيادتهم  �ل�������رصق �لأ

�رص�ئيلين، وق�سو� على  عليهم، و�سايقو� �لإ

مملكة �ل�سمال، ث������م حاول ملكهم �سنحاريب 

أور�سليم، ثم تر�جع عنها. ثم  �ل�ستيالء على �

ينتقل �حلديث �أخ������ري�ً �إىل �سيادة �لكلد�نين 

)�لدول������ة �لبابلي������ة �جلدي������دة( �لذين دمرو� 

هيكل �سليمان بقي������ادة ملكهم »نبوخذ ن�رص 

�لث������اين«، و�سبو� �ل�سعب �ليه������ودي �إىل بابل. 

�سفار عند هذه  ويتوقف �حلديث يف هذه �لأ

�حلادثة �ملاأ�ساوية عند �ليهود �لذين �سارو� 

يدعون بهذه �لت�سمية ن�سبة �إىل دولة يهود�.  

أ�سف������ار �ملكتوبات فيُعن������ى بع�سها  أم������ا � � 

ول، و�سفر  ي������ام �لأ ول�سيم������ا �سف������ر �أخبار �لأ

�رص�ئيلين  يام �لثاين برو�ية تاريخ �لإ �أخبار �لأ

من������ذ �خلليق������ة حتى عه������د قور�������س، ملك 

�لفر�������س، �لذي �سم������ح لليهود بالع������ودة �إىل 

عادة بناء هي������كل �سليمان ويعنى  فل�سطن لإ

كذلك خا�س������ة با�ستيطانه������م فل�سطن �لتي 

أ�سفار �لعهد �لقدمي »�أر�س كنعان«.  ت�سميها �

وي������رى �ملخت�سون بالدر��س������ات �لتور�تية �أن 

أر�������س كنعان« يف نهاية  �رص�ئيلين غزو� »� �لإ

�لعه������د �لربونزي وبد�ي������ة �لع�رص �حلديدي، 

�أي يف نهاي������ة �لق������رن �لثالث ع�������رص وبد�ية 

�لقرن �لثاين ع�رص قب������ل �مليالد، وهو تاريخ 

أو  يقّدرون������ه من دون �أن تك������ون هناك قرينة �

حج������ة تاريخية موثق������ة توؤكد ه������ذ� �لتاريخ 

�لفرت��سي.

�لتاريخي������ة  �مل�س������ادر  �إىل  عدن������ا  و�إذ� 

�سا�سية �لتي ترفدنا باملعلومات �ل�سحيحة  �لأ

عن هذه �لف������رتة �لتاريخية وعن �لفرتة �لتي 

�سبقتها، فاإننا جندها عزيزة، قليلة، وتتمثل 

يف ما يع������رف با�سم ر�سائل تل �لعمارنة �لتي 

عرث عليه������ا مكتوبة باللغ������ة �لبابلية و�خلط 

�مل�سماري ويعود تاريخه������ا �إىل �لقرن �لر�بع 

ع�رص قبل �ملي������الد يف �سعيد م�رص، وتعطينا 

معلوم������ات عن �أو�ساع فل�سط������ن �مل�سطربة 

خر  و�سعف نفوذ �لفر�عنة فيها. و�مل�سدر �لآ

ثار  ه������و �لن�سو�س  �لتي عرث عليها علماء �لآ

يف خّتو�سا )بوغازكوي �ليوم يف تركية( �لتي 

كانت عا�سمة �حلثين، وهي منقو�سة باللغة 

كدية. �أما �مل�سدر �لثالث  �حلثية، وباللغة �لأ

�������رصة �لتا�سعة  فيتمث������ل يف �أخبار فر�عنة �لأ

1290ق.م(   -1308( ول  �لأ �سيت������ي  ع�������رصة 

و�بنه رعم�سي�������س �لثاين )1290-1224ق.م( 

عادة  عن حمالتهما �ملتك������ررة على �سورية لإ

�لنفوذ �مل�������رصي �إليها، ثم حفي������ده مرنبتاح 

)1224- 1214ق.م(. 

  ثم تكف �مل�سادر �مل�رصية عن �حلديث 

عن فل�سطن و�إير�د ذكرها - كما كان �حلال 

أور�سليم  من قبل- وذك������ر مدنها، ول�سيم������ا �
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ن م�رص  حقبة من �لزم������ن �إل ملاماً، وذلك لأ

دخلت بع������د رعم�سي�������س �لثال������ث )1182-

1151ق.م(، �آخر ملوك �لفر�عنة �مل�سهورين، 

و�ل������ذي ذ�د عن م�رص ون������اأى بها عن خطر 

�سعوب �لبحر �لقادمن من جهات بحر �إيجة 

�لذي������ن دمرو� �ملناطق �لقريب������ة من �سو�حل 

�لبح������ر �ملتو�سط �ل�رصقي������ة بكاملها، وق�سو� 

على دول������ة �حلثين �لتي كانت تناف�س م�رص 

يف �ل�������رصق وتقف �أمامها وته������دد �سيطرتها 

على �سورية، وو�سل������و� �إىل م�رص حو�يل عام 

1175ق.م ع������ن طري������ق �ل������رب، وع������ن طريق 

�لبحر. وم������ن بن �جلماع������ات �ملقاتلة قوم 

يدعون با�سم »�لفل�سط« ) يف �لعربية فل�سط 

(، وهم �لذين ��ستق������رو� بعد هزميتهم على 

ي������د رعم�سي�س �لثالث على �ل�ساحل �ل�سمايل 

لفل�سطن �لتي يعود ��سمها »فل�سطن« �إليهم، 

وه������م �لفل�سطيني������ون �لذين وقف������و� للقبائل 

�رص�ئيلية باملر�ساد عن������د دخولهم »�أر�س  �لإ

كنعان« وجعلوها ره������ن �سيطرتهم، ومار�سو� 

�سغطاً كبري�ً عليه������م، وحاربوهم، كما تذكر 

أ�سف������ار �لعهد �لقدمي، حت������ى يف عهد ملك  �

ول �ساوؤول �لذي ��سطر �إىل  بن������ي �إ�رص�ئيل �لأ

طلب م�ساعدة �لفت������ى �لر�عي د�وود �ملقاتل 

�لبارع لردع �لفل�سطينين و�إيقاف تهديد�تهم 

�سطوري على بطل  �ملتو��سلة بعد �نت�ساره �لأ

.
)1(

�لفل�سطينين �مل�سمى »جوليات«

 �إذ�ً مل تع������د �مل�س������ادر �مل�رصي������ة تذك������ر 

ن  فل�سط������ن باإ�سهاب كما كانت م������ن قبل لأ

م�رص دخلت يف حقبة من �ل�سعف بعد عهد 

�������رصة �لع�رصين، مل تعد  رعم�سي�س �لثالث و�لأ

بعده �إىل �سابق قوتها، فانكفاأت على نف�سها، 

د�ري������ة  و��سطرب������ت �أحو�له������ا �لد�خلي������ة �لإ

و�ملعا�سي������ة، وتردت �سمعتها �خلارجية طو�ل 

�������رص �حلاكمة �لتالية �لتي �نق�سمت  عهود �لأ

أثنائه������ا �إىل دولت������ن �سمالي������ة وجنوبية،  يف �

أ�������رصة حاكمة ليبية  ب������ل وو�سلت �إىل �حلكم �

�رصة 22(، ��سته������ر منهم موؤ�س�س  �س������ل )�لأ �لأ

�������رصة »�سي�سنق« �لذي حاول �أن يعيد مل�رص  �لأ

أور�سليم حو�يل  نفوذها يف �سورية، فو�س������ل �

ع������ام )930ق.م( فدمره������ا يف عهد ملكها » 

 -
)2(

ول رحبع������ام »- كما يذكر �سفر �مللوك �لأ

�رص  و غن������م كنوز د�وود و�سليمان. ثم خلف �لأ

�رصة  �سل �أ�رصة نوبية �أي�ساً. هي �لأ �لليبية �لأ

�������رصة 24 يف �ل�سم������ال،  25، وعا�������رصت �لأ

و��سته������ر من �أفر�دها �ملل������ك »�ساباكا« �لذي 

وحد �لب������الد، و�أخوه »�سبت������كا« �لذي عا�رص 

�سوري �سنحاريب )705- 681ق.م(  �مللك �لآ

و�سعى �إىل م�ساعدة ملك يهوذ� »حزقيا« على 

أر�سل  أور�سليم، و� �سورين �لذي������ن حا�رصو� � �لآ
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�أخاه »طاهرقا« �ل������ذي خلفه يف حكم م�رص 

�سورين هزمو� �مل�رصين  م������ن بعد. و لكن �لآ

و�ليه������ود مع������اً فدف������ع ملك يه������وذ� �جلزية 

أه������د�ه معها بناته  �سوري������ن و� م�ساعف������ة لالآ

وحظاي������اه ومو�سيقييه، كما تذك������ر �مل�سادر 

.
)3(

�سورية �لآ

  �أما كت������اب  �لعهد �لقدمي فيذكر رو�ية 

�أخرى كذلك: »وملا ر�أى حزقيا �أن �سنحاريب 

أور�سلي������م ت�ساور هو  ق������د �أتى عل������ى حماربة �

أر�س������ل  وروؤ�س������اوؤه وجبابرت������ه.. بع������د ه������ذ� �

آ�سور ووجه������ه وعبيده �إىل  �سنحاري������ب ملك �

أور�سلي������م.. �إىل حزقيا مل������ك يهوذ� و�إىل كل  �

أور�سليم  يقولون: هكذ� يقول  يهوذ� �لذين يف �

�سنحاريب.. على م������اذ� تتكلون يف �حل�سار 

أز�ل  ألي�س حزقي������ا هو �لذي � أور�سلي������م.. � يف �

مرتفعات������ه ومذ�بح������ه )مذ�بح �ل������رب( وكلم 

أنا  أم������ا تعلمون ما فعلته � أور�سليم.. � يهوذ� و�

ر��سي. فهل قدرت  آبائي بجميع �سعوب �لأ و�

ر��سي �أن تنقذ �أر�سها من يدي..  آلهة �أمم �لأ �

ن ل يخدعنكم حزقيا ول يغوينكم هكذ�  و�لآ

نه مل يقدر �إله �أمة �أو مملكة  ول ت�سدق������وه. لأ

آبائي.. و�رصخو�  �أن ينقذ �سعبه من يدّي ويد �

)�أي عبيد �سنحاريب( ب�سوت عظيم باليهودي 

أور�سليم  )�أي بالل�س������ان �لع������ربي( �إىل �سع������ب �

أور�سليم( لتخويفهم  �لذين على �ل�سور )�سور �

أور�سليم..  وترويعه������م.. وتكلم������و� على �إل������ه �

ف�سل������ى حزقيا �مللك و�إ�سعي������اء �لنبي لذلك 

و�رصخ������ا �إىل �ل�سماء، فاأر�س������ل �لرب مالكاً 

أب������اد كل جبار باأ�س ورئي�س وقائد يف حملة  فا

آ�سور. فرج������ع )�أي �سنحاريب( بخزي  مل������ك �

�لوج������ه �إىل �أر�سه. وملا دخ������ل بيت �إلهه قتله 

هناك بال�سيف �لذي������ن خرجو� من �أح�سائه. 

أور�سليم من  وخل�������س �لرب حزقيا و�س������كان �

.
)4(

آ�سور« �سنحاريب ملك �

ولكن �سف������ر �مللوك �لث������اين يذكر: »ويف 

�ل�سن������ة �لر�بعة ع�رصة للمل������ك حزقيا �سعد 

آ�سور على جميع مدن يهوذ�  �سنحاريب ملك �

أر�سل حزقيا ملك يهوذ�  �حل�سينة و�أخذها. و�

آ�سور �إىل خلي�س يقول قد �أخطاأت.  �إىل ملك �

�رجع عني ومهما جعلت علي حملته. فو�سع 

آ�سور على حزقيا ملك يهوذ� ثالث مئة  ملك �

وزنة من �لف�س������ة وثالثن وزنة من �لذهب. 

فدف������ع حزقي������ا جميع �لف�س������ة �ملوجودة يف 

بيت �لرب ويف خز�ئ������ن بيت �مللك. يف ذلك 

أبو�ب هيكل  �لزمان ق�رص حزقيا �لذهب عن �

�لرب و�لدعائم �لتي كان قد غ�ساها حزقيا 

أر�سل ملك  آ�سور. و� ملك يهوذ� ودفعه ملل������ك �

آ�س������ور.. �إىل ملك حزقي������ا بجي�س عظيم �إىل  �

.
)5(

أور�سليم« �
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 كتاب العهد القدمي م�سدر تاريخي ؟

أنه  يالح������ظ قارئ كتاب �لعه������د �لقدمي �

كتاب و�سعه �أكرث من موؤلف، وكل و�حد ينتمي 

خرى، �أي م�سدر له  �إىل مدر�سة تتميز عن �لأ

خ�سو�سيته. وقد ميَّز �لباحثون ول�سيما يف 

أربعة م�سادر ه������ي: »�ليهوية« ن�سبة  �لتور�ة �

ل������ه »يهوه« �لت������ي ت�ستخدم هذ�  �إىل ��س������م �لإ

�ل�س������م، وهو ��سم عل������م هلل عندهم، ويقدر 

�لباحث������ون تاريخ هذ� �مل�س������در ما بن950 

– 850 ق.م. و�ملدر�س������ة �لتي ت�ستخدم عبارة 
»�إلوهي������م« علماً على �هلل وميك������ن ��ستقاقه 

وفهم معناه من �لعربي������ة )�لكنعانية( ومعناه 

ل  آلهة« ��سم جمع م������ن حيث �ل�سيغة، ويوؤوَّ �«

له«، ويبدو  باأنه لفظ �جلالل������ة �أي»�لرب، �لإ

�سباط( �لع�رصة  �رص�ئيلي������ة )�لأ �أن �لقبائل �لإ

�لت������ي ��ستق������رت يف �سم������ايل فل�سط������ن هي 

�لتي �ختارت ��ستخد�م ه������ذه �لت�سمية دون 

�لقبيلت������ن »�ل�سبطيت������ن« �لباقيت������ن يهوذ� 

وبنيام������ن، ويقدر �لد�ر�س������ون �أن تاريخ هذ� 

�مل�س������در للتور�ة يع������ود �إىل ما قبل عام 722 

ق.م، وه������و �لعام �لذي يقال �إنه �سقطت فيه 

�سورين ومل تقم لها بعد ذلك  �ل�سامرة بيد �لآ

قائمة.

ويعتق������د �لباحث������ون �أن هاتن �ملدر�ستن 

أو �مل�سدرين قد يكون������ان �أقدم من �مل�سادر  �

خ������رى – كما نوهنا - وهم������ا يتفقان من  �لأ

حيث �ملو�سوع يف كثري من �مل�سائل ويت�سفان 

باأ�سلوبهما �لق�س�س������ي. ورمبا خلط �ليهود 

يات �لتي  بينهم������ا من بعد، كما يت�سح من �لآ

تذكر �ل�سمن مع������اً، يهوه �إلوهيم. و�ملدر�سة 

�لثالثة هي �لتي عني������ت بالت�رصيع �ليهودي، 

خري للتور�ة،  ويتجلى �جتاهه������ا يف �ل�سفر �لأ

�سف������ر �لتثنية، �ل������ذي تن�سب �إلي������ه �ملدر�سة، 

أ�سف������ار مو�س������ى  أن������ه �أ�سي������ف �إىل � ويعتق������د �

�خلم�س������ة يف زم������ن لح������ق، رمب������ا يف �لربع 

خ������ري من �لقرن �ل�سابع قبل �مليالد ف�سار  �لأ

جزء�ً من كت������اب �لتور�ة. ويرم������ز �لباحثون 

�لتور�تيون له������ذه �ملدر�سة باحلرف �لالتيني

 �لذي يخت�رص ��س������م �ل�سفر بالالتينية 
)6(D

Deuteromoium، �أي »�لقان������ون �لثاين« 

أم������ا �ملدر�س������ة �لر�بع������ة فهي �لت������ي متثلها  �

حو��سي �لكهنة وتف�سري�تهم، ويرمز �لباحثون 

�لتور�تيون لها باحلرفP، وهم يعيدون تاريخ 

ظهوره������ا �إىل �لقرن �خلام�������س قبل �مليالد، 

وقد �أ�سيف������ت �إىل �لتور�ة يف عهدي عزر� و 

نحميا، �أي �إىل �لزمن �لذي تال عودة �ليهود 

فكار  من �ل�سبي �لبابلي، ويبدو فيها تاأثري �لأ

�لديني������ة �لبابلية، ول �سيما ما يت�سل  بق�سة 

.
)7(

�خللق) �لتكوين(، وق�سة �لطوفان
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�سفار جميعها    ويعود تاريخ تدوين هذه �لأ

كرب  بعد تركيبها و�سوغها يف عهد �لكاهن �لأ

أ�سفار مو�سى  عزر� �لذي ين�سب �إليه �س������كل �

�خلم�س������ة بال�سيغة �لت������ي نعرفها �إىل حو�يل 

أو �إىل �لق������رن �لر�بع على  ع������ام )400( ق.م �

أبعد تقدير. �

  �إن تن������وع �مل�س������ادر و�لتوجه������ات �لتي 

ربع �لتي مّيزها �لد�ر�سون  متثلها �ملد�ر�س �لأ

�لتور�تيون جعل �لن�������س �لتور�تي م�سطرباً 

من حيث وح������دة �ملو�سوع، �إذ �إن لكل طرف 

وجهة وروؤيا خمتلف������ة، و�إن �تفقت �ملدر�ستان 

لوهيمية( على  وىل )�ليهوية( و�لثانية )�لإ �لأ

�ملو�سوع من حيث �جلوهر، ولكن كل و�حدة 

أ�سلوب خا�������س، ول�سيما  منهم������ا كان له������ا �

ح������د�ث، فيظه������ر �لختالف يف  يف �رصد �لأ

أ�سار �إليه  �لتفا�سي������ل. ومثال ذلك كثري ق������د �

�سحاح  وىل من �لإ ية �لأ �لد�ر�سون، ومن������ه �لآ

ول �لتي تذكر »يف �لبدء خلق �هلل �ل�سمو�ت  �لأ

ية �لثالثة »وقال �هلل  ر�س«. ثم يرد يف �لآ و�لأ

ليكن نور فكان نور«.. »وف�سل �هلل بن �لنور 

و �لظلم������ة، ودعا �هلل �لنور نه������ار�ً و�لظلمة 

يتان 4-5( وهذ� يف �ليوم  دعاها لياًل..« )�لآ

ول للخل������ق، ولكن �لن�������س ل يذكر م�سدر  �لأ

�لنور �ل������ذي يجب �أن يكون �ل�سم�س و�لقمر، 

فال�سم�������س و�لقم������ر بح�سب �لن�������س �سيكون 

دورهم������ا يف �خللق يف �ليوم �لر�بع ولي�س يف 

ن�سان،  أينا، وكذلك خلق �لإ ول كما ر� �ليوم �لأ

آدم( باقت�س������اب قد  ن�س������ان )� �إذ ن������رى �أن �لإ

خري،  خلق يف �ليوم �ل�ساد�������س، وهو �ليوم �لأ

ية )27( تن�س على  وهذ� منطق������ي، ولكن �لآ

أنث������ى«. بينما يرد يف  �أن �هلل خلق������ه »ذكر�ً و�

له  ية7(: »وجبل �لرب �لإ �سحاح �لثاين )�لآ �لإ

أنفه  ر�س ونفخ يف � )يهوه �إلوهيم( تر�باً من �لأ

آدم نف�ساً حية«. ثم بعد  ن�سمة حياة ف�س������ار �

آدم  له �سباتاً على � ذلك بزمن »فاأوقع �لرب �لإ

فنام، فاأخذ و�حدة من �أ�سالعه ومالأ مكانها 

له �ل�سلع �لتي �أخذها  حلم������اً. وبنى �لرب �لإ

يتان  آدم« )�لآ أة و�أح�رصه������ا �إىل � آدم �مر� من �

�سحاح �لث������اين نف�سه(. ففي  22-23 من �لإ

أنثى  ن�سان يخلق ذكر�ً و� وىل جند �لإ �لرو�ية �لأ

مبا�������رصة، بينما جند يف �لرو�ي������ة �لثانية �أن 

�هلل خلق �لرج������ل �أولً لوحده، ثم خلق حو�ء 

بع������د زمن لي�س بق�سري عن طريق �أخذ �سلع 

من �سل������وع �لرجل وتكوينها بعد ذلك، وذلك 

أن������ه لي�س »جي������د�ً �أن يكون �آدم  ن �هلل ر�أى � لأ

ية18  وحده، فاأ�سنع ل������ه معيناً نظريه..« )�لآ

�سحاح �لثاين(. من �لإ

ونرى مثل هذ� �ل�سطر�ب �لن�سي، وتعدد 

له  �لرو�ية يف ق�سة �لطوفان، حيث يطلب �لإ

»يه������وه« من نوح �أن ياأخذ معه »من كل حي.. 
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�ثن������ن من كٍل تدخ������ل �إىل �لفلك ل�ستبقائها 

�سحاح 19،  أنث������ى« )�لإ معك.تك������ون ذك������ر�ً و�

6(. و�ملق�س������ود بذل������ك - كم������ا يت�س������ح من 

�لن�������س - �أن ياأخ������ذ نوح مع������ه زوجاً من كل 

أنثى  نوع من �حليو�نات، �لو�حد ذكر و�لثاين �

أو �لنوع يف �لبقاء على وجه  لي�ستمر �جلن�س �

�سحاح  أ بع������د ذلك يف �لإ ر�س. لكننا نقر� �لأ

آخ������ر يت�سل بعدد �حليو�نات.  نف�سه حديثاً �

�سحاح)7( يرد:  يتن )2-3( م������ن �لإ ففي �لآ

»م������ن جمي������ع �لبهائم �لطاه������رة تاأخذ معك 

أنث������ى. ومن �لبهائم �لتي  �سبعة �سبعة ذكر�ً و�

أنثى . ومن  لي�س������ت بطاهرة �ثن������ن ذك������ر�ً و�

أنثى  أي�ساً �سبعة �سبعة ذكر�ً و� طي������ور �ل�سماء �

ر�س«. �إذن  ل�ستبقاء ن�سل على وج������ه كل �لأ

�ملطلوب زوج من �حليو�نات، ثم يتغري �لعدد 

في�سبح �سبعة �أزو�ج من �حليو�نات �لطاهرة 

وزوجاً و�حد�ً من �حليو�نات غري �لطاهرة. 

أيام �لطوفان غري موحد  كما يالحظ �أن عدد �

�سحاح نف�سه)7(  يف �لن�س، حيث نقر�أ يف �لإ

ية )17(: »كان �لطوفان �أربعن يوماً على  �لآ

�سحاح  ر�س«. ثم بعد ذل������ك يف )�لإ وج������ه �لأ

ي������ة34(: »وتعاظم������ت �ملياه على  نف�س������ه7 �لآ

ر�س مئة وخم�سن يوم������اً. وهذ� يعني �أن  �لأ

أي������ام �لطوفان لي�س حمدد�ً، فال نعرف  عدد �

ما هو �لعدد �حلقيقي«. 

مثلة من �سفر �لتكوين �لذي ين�سب  هذه �لأ

- كما ذكرنا- �إىل �لنبي مو�سى )عليه �ل�سالم( 

توؤكد ��سطر�ب �لن�س �لتور�تي وتعدد رو�يته 

مبا ل يقبل �ل�سك، ب������ل يفقد �لن�س عن�رص 

�لرت�بط �ل�رصوري لفه������م و��ستيعاب �لرو�ية 

و�حل������دث �لذي هو �������رصط ل غنى عنه، ول 

�سيما يف مو�سوعات باأهمية �لن�س �لتور�تي 

�ل������ذي ميثل �لكت������اب �ملقد�س عن������د �ليهود، 

ن يكون مبثابة �لقر�آن �لكرمي عند  ويرقى لأ

جنيل عند �مل�سيحين. �مل�سلمن و�لإ

وي�س������اف �إىل م������ا �سلف ذك������ره �أن هذ� 

�ل�سطر�ب يف �لن�������س وتعدد �لرو�ية يوؤدي 

لف������اظ، بحيث تبدو  �إىل تك������ر�ر �ملو�سوع و�لأ

ف������كار �ملكررة �سقيمة  �جلم������ل يف �لن�س و�لأ

وتبعث عل������ى �ل�ساأم و�ل�سج������ر. وهذه �سفة 

تالزم �سف������ر �لتكوين بخا�سة يف �إ�سحاحاته 

ية نف�سها، ومثال  آياته كافة، و�أحياناً يف �لآ و�

له  ذلك: )�سف������ر �لتكوي������ن11، 1(: »وقال �لإ

ر�س ع�سبا ًوبقاًل يبذر بذر�ً و�سجر�ً  لتنبت �لأ

ر�س  ذ� ثمر يعمل ثمر�ً كجن�سه..فاأخرجت �لأ

ع�سب������اً وبقاًل ب������زر�ً كجن�سه و�سج������ر�ً يعمي 

ثمر�ً..كجن�س������ه«. ويف )16،1(:« فعم������ل �هلل 

كرب حلكم �لنهار  �لنورين �لعظيمن. �لنور �لأ

ية  �سغر حلك������م �لليل و�لنجوم. �لآ و�لنور �لأ



القد�س وكتاب العهد القدمي

العــــــدد 544 كانون الثاين   1��2009

)18(: »)وجعله������ا �هلل(.. لتحكم على �لنهار 

و�لليل«. 

ر�س  ية )24(: »وق������ال �هلل لتخرج �لأ �لآ

أنف�س حية جلن�سها. بهائم ودبابات..  ذو�ت �

ية )25(: »فعمل �هلل وحو�س  كاأجنا�سها..« �لآ

ر�س كاأجنا�سها و�لبهائم كاأجنا�سها..«  �لأ

ي������ة )2(: »وفرغ  �سح������اح �لث������اين، �لآ �لإ

�هلل يف �لي������وم �ل�سابع من عمله �لذي عمل. 

فا�س������رت�ح يف �ليوم �ل�ساب������ع من جميع عمله 

ية )3(: ».. وبارك �هلل �ليوم  �لذي عمل..« �لآ

نه فيه ��سرت�ح من جميع  �ل�سابع وقد�س������ه. لأ

فكار  عمله �لذي عم������ل..« ويبدو �لتكر�ر لالأ

مثل������ة وغريها مما ل  لف������اظ يف هذه �لأ و�لأ

أ�سلوب  جمال ل�������رصد ه هنا �أمر�ً ماألوف������اً يف �

�لن�س �لتور�تي حتى �سار �سفة مالزمة له.

وثمة �أمر لف������ت يت�سل بن�سب������ة �لتور�ة 

نه  �إىل �لنبي مو�سى )علي������ه �ل�سالم(، وهو لأ

نه  قر�ر به ومتريره، وذلك لأ �أمر ي�ستحيل �لإ

أنه مات  ما من كاتب يذكر يف ن�������س كتابته �

ودفن. ففي �سف������ر �لتثنية �لذي ميثل �ل�سفر 

أ�سفار �لتور�ة نعلم  خري من حي������ث ترتيب � �لأ

أنه  �أن مو�س������ى قد و�س������ل �إىل نهاية �لرحلة و�

�سينطق �آخر كلماته �إىل بني �إ�رص�ئيل ويدعو 

�سحاح 1، 33(: »وهذه هي �لربكة  له������م، )�لإ

�لتي بارك بها مو�سى رجل �هلل بني �إ�رص�ئيل 

قبل موته«، ث������م يذكر كل �سبط با�سمه، ومن 

أ: »و�سعد  �سحاح �لتايل )1، 34( نقر� ثم يف �لإ

مو�سى من عربات مو�آب �إىل جبل نَبُو �إىل ر�أ�س 

�لِف�ْسَجة �لذي قبالة �أريحا فاأر�ه �لرب جميع 

ر�س من جلعاد �إىل د�ن..«  �لأ

ر�س  ية )4(: »وقال له �لرب هذه هي �لأ �لآ

بر�هي������م و��سحق  ويعقوب  �لت������ي �أق�سمت لإ

أريتك �إياها  قائ������اًل  لن�سل������ك �أعطيها. ق������د �

ية  بعيني������ك ولكن������ك �إىل هناك ل تع������رب«. �لآ

)5(: »فم������ات هناك مو�سى عب������د �لرب يف 

ية )6(:   �أر�س موؤ�ب ح�سب ق������ول �لرب.« �لآ

»ودفنه يف �جلو�ء يف �أر�س موؤ�ب مقابل بيت 

َفغ������وَر ومل يعرف �إن�سان قربه �إىل هذ� �ليوم«. 

ي������ة )7(:  »وكان مو�سى �بن مئة وع�رصين  �لآ

�سنة حن مات«. ويبدو لنا بو�سوح من قر�ءة 

م������ا �سبق، ومن منت �لن�س �لتور�تي نف�سه �أن 

مو�س������ى ل ميكن �أن يكون كت������ب هذ� �ل�سفر 

ن�سان زمن  وما �سبقه، �إذ ل يعقل �أن يحدد �لإ

موت������ه وب�سيغة �ملا�سي، ول عمره و�ل�سنو�ت 

�لتي عا�سها، ثم م������كان �لقرب �لذي ل يعلمه 

�أحد حت������ى �ليوم، ول ي�ستطيع �أحد �أن يفهم 

معنى »حتى هذ� �ليوم«.

مثلة �لت������ي �سقناها وغريها   �إن ه������ذه �لأ

كثري مما ل يعد ول يح�سى و�لتي يقع عليها 

�ملرء تدلل على �أمر و�حد هو �أن كتاب �لتور�ة 
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أ�سفار  كت������اب �لعهد �لقدمي،  بخا�س������ة، وكل �

أية م�سد�قي������ة، �أي لي�س مبقدور  ل حتم������ل �

�مل������رء �أن ينظر �إليها نظ������رة �لو�ثق و�لباحث 

يف م�سدر �أو مرجع يركن �إليه يف �ملعلومات 

أل������ة تاريخية،  أية م�سا �لتي يبح������ث عنها يف �

ق������ل �ساأنها �أو عظم. فهو كت������اب تعدد كتبته 

حد �أن  وموؤلفوه، وحتى زمن تاأليفه ل ميكن لأ

أ�سفار �لتور�ة  يحدده. وكذلك عندما تُن�سب �

�خلم�سة �إىل �لنبي مو�س������ى ل ي�ستطيع �أحد 

�أن يوؤكد هذه �ل�سخ�سية. فهو �سخ�سية غري 

أية وثيقة تاريخية ل يف  تاريخية، ومل يرد يف �

م�رص، حيث ولد وكرب وتلقى �لدعوة من �هلل 

لهد�ية بني �إ�رص�ئيل �مل�سطهدين، كما ت�سف 

أية وثيقة تاريخية ُعرث عليها  �لتور�ة، ول يف �

أو  يف �لب������الد �ملجاورة مل�رص، يف �سورية مثاًل �

أي�س������اً ذ�ت �سلة مب�رص. حتى  م������ا يجاورها �

��سم������ه، �أي مو�سى، ل تف�س������ري له يف �للغات 

�ملعروفة بال�سامي������ة، فهو يجب �أن يكون من 

�لعربي������ن، بن������ي �إ�رص�ئيل، وه������وؤلء �ساميون 

بح�سب �ل�سطالح، ويتكلم������ون لغة كنعانية 

وه������ي �للغة �لعربي������ة، وهي �إح������دى �للغات 

�ل�سامية. كما هو معلوم. �إننا ل جند ��ستقاقاً 

لال�سم مو�سى يف �للغة �لعربية نف�سها ول يف 

أ�سار �إليه  �إحدى �للغ������ات �ل�سامية. وهذ� ما �

ع������دد من �لباحثن �لغربي������ن �لذين تعمقو� 

بدر��ستهم عن كتاب  �لعهد �لقدمي، ول�سيما 

�لت������ور�ة. ويعتقد بع�سهم �أن لال�سم »مو�سى« 

عالق������ة باللغة �مل�رصية �لقدمي������ة �لتي فيها 

أو »�لطفل  م������ا ي�سري �إىل عالقة �ل�سم باملاء، �

�سحاح   ��ستناد�ً �إىل �لإ
)8(

�ملُنْتَ�سل من �مل������اء«؟

ي������ة )10( من �سفر �خلروج حيث يرد  )2( �لآ

يف �سدد �حلديث ع������ن ق�سة مو�سى �لطفل 

أنها �سمته »مو�سى  على ل�سان �بنة فرع������ون �

نني من �ملاء �نت�سلته«. وتثري لفظة  )ُمو�ِسه( لأ

»�نت�سلته« يف �لعربية، كما ف�رصها �لتور�تيون 

أنه������ا �للفظ������ة �لوحيدة يف  هن������ا م�سكلة �إذ �

�لعربي������ة �لت������ي تدل عل������ى معن������ى »�نت�سل«، 

ول تتك������رر يف مو�سع �آخر م������ن كتاب �لعهد 

لْت تف�سياًل على �ل�سم  �لق������دمي، وكاأنها ُف�سِّ

مو�سى. ولدى �ملقارنة مع �للغة �لعربية جند 

�أن مادة »م�سا« تعني بالفعل »�إدخال �ليد يف 

أو �لفر�س( ل�ستخر�ج �ملاء منه  رحم �لناقة )�

يت �لرحم كر�هَة �أن  �إذ� �سطوت عليه������ا فنًُقِّ

وهذ� معنى 
 )9(

حتم������ل، وكل ��ستالل َم�ْس������ٌي.

مطاب������ق �سوتاً ومعنى للفعل �لعربي �ليتيم - 

كما نوهنا-  وهو فعل » م�سا«.

  ولكن �سيغموند فرويد، �لباحث �ليهودي 

و�لطبيب �لنف�ساين �ل�سهري، �لذي تطرق �إىل 

��س������م و�سخ�سية مو�سى ي������رى �أن مو�سى كان 

�سباب منها: �أن ��سم مو�سى مل يرد  م�رصي������اًَ لأ
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أ�سم������اء �ل�سامين جميعاً م������ن قبل، و�أن  يف �

��ستقاق �ل�سم مو�سى- كما بّينا- من �لعربية 

فيه تكلف، �إ�سافة �إىل �أن �سيغة »مو�سى« من 

�لناحية �ل�رصفية تعني ��سم فاعل »�ملُنْتَ�ِسل« 

أو �لذي يتم  �أي »�ملُنِْق������ْذ« ولي�س »�ملُنْتَ�َس������ل« �

�نت�سال������ه ويُنَْقذ )من �ملاء(. ث������م ملاذ� تدعوه 

أبيها، وهي  �بنة فرع������ون �لتي ربته يف ق�رص �

م�رصي������ة ول تع������رف �لعربي������ة، با�سم عربي، 

�رص�ئيلين( �أعد�ءه  أبوها يعترب �لعربين )�لإ و�

وياأمر بقتل كل مو�ليدهم و�أطفالهم.

وم������ن هنا ف������اإن فرويد ي�س������ك با�ستقاق 

�ل�سم مو�س������ى من �للغة �لعربي������ة، ويرى �أن 

�للغة �مل�رصية تع������رف �للفظة »ُم�س« مبعنى 

»�لطفل، �لغ������الم، �لبن« وهي عبارة ي�ستمل 

له( حتوت،  عليها ��سم »حتومت�س« �أي �بن )�لإ

له( رع. كما يرى  و»رعم�سي�س«، �أي »�بن )�لإ

فروي������د وغريه من �مل�سكك������ن بدعوة مو�سى 

�إىل �لتوحي������د �أن هذ� �إمن������ا ��ستوحى دعوته 

من فكر �مللك �مل�������رصي �أخناتون )�أمنحوتب 

�لر�بع، �أمينوفي�س �لر�بع 1364-1347ق.م( 

له، ومل  �لذي �سبق������ه بالدعوة �إىل وحد�نية �لإ

يوّفق �إىل ن�������رص فكرته _ كما كان يريد_ 

فجاء مو�سى من بعده لن�رص �لفكر �لتوحيدي 

آنئذ من  بن �مل�رصين، فخاف فرعون م�رص �

تلك �لدعوة �لتي  رف�سها �مل�رصيون، وحارب 

كهنته������م �ساحبها، وعرقل������و� ن�رصها، �إىل �أن 

مات �أخناتون، و�نقلب �جلميع عليها وعادو� 

خرين، ولذلك قرر  لهة �لآ �إىل عبادة �آمون و�لآ

�لفرعون �جتثاث فكرة �لتوحيد من �أ�سلها، 

و�لق�ساء على كل م������ن يُ�َسكَّ يف تبنيه فكرة 

�لتوحيد و�لرتويج له������ا، و�إن كانت �لتور�ة ل 

ت�سري �إىل ذلك، بل تذكر خ�سية �لفرعون من 

بن������ي �إ�رص�ئيل �لذين كانو� يتكاثرون �أكرث من 

أنف�سهم، وغدو�  �مل�رصين، �أ�سحاب �لب������الد �

ي�سكلون خطر�ً على �لبالد، ويُخ�سى باأ�سهم.

كما يرى فرويد �أن قوم مو�سى كان �أكرثهم 

من �لطارئن على م�رص من �ل�سامين �لبدو 

من عربي������ن و�أدومين وبابلي������ن وكنعانين 

وغريهم، ومن غ������ري �ل�سامين �لنازحن من 

جن������وب م�رص وو�دي �لني������ل، ومن �ل�سحر�ء 

�لغربية ومن بحر �إيجة و�لبحر �ملتو�سط فهم 

�أخ������الط من �لب�رص مم������ن ل تربطهم مب�رص 

أبن������اء �إ�رص�ئيل  أنهم من � ، ويذك������ر �
)10(

�سل������ة

وحده������م، ويدلل على ذل������ك ما ت�ستمل عليه 

�لتور�ة من �لق�س�س و�ل�رص�ئع �لتي �قتب�سها 

خ������رى، ول �سيما من  َكتََبتَه������ا م������ن �لأمم �لأ

�لبابلين �لذين عا�سو� �أ�رصى بن ظهر�نيهم 

عندم������ا �سباهم نبوخذ ن�������رص �لثاين)605-

562ق.م(، �رصج������ون �لث������اين قبل������ه )721-

705ق.م(.



القد�س وكتاب العهد القدمي

161 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

ومن �ملعروف �أن تدوين �لتور�ة مل يتم قبل 

�لكاهن عزر� وعودته من �ل�سبي �لبابلي مع 

أرتاك�رصي�س )�أرحت�ستا  وجهاء �ليهود يف عهد �

يف �لتور�ة( بعد دفعتن من �لعائدين �ليهود 

برتخي�������س من �مللك �لفار�س������ي )�لخميني( 

ول مرة بع������د دخوله مدينة  قور�������س �لثاين لأ

بابل ع������ام 539ق.م مبدة لي�س������ت بالطويلة، 

ول �سيم������ا يف عه������د خليفة �ملل������ك �لفار�سي 

د�ريو�������س )522-، 486ق.م( �لذي �كتمل يف 

عهده بناء هي������كل �سليمان من جديد حو�يل 

ع������ام 516 ق.م وع������زر� �لكاهن ه������و �لذي 

أ�سفار مو�سى  ثبت ن�������س كتاب �لت������ور�ة، �أي �

�خلم�س������ة، و�لتور�ة تعني - كم������ا ذكرنا من 

قبل- »�ل�رصيعة، و�لقانون »�أي �رصيعة مو�سى 

وذل������ك بعد �أن مّت تركيبه������ا وتاأليفها، وو�فق 

�ل�سع������ب على �سيغتها بعد قر�ءتها عليه، �أي 

 .)11(
أور�سليم على �ل�سعب)بن������ي �إ�رص�ئيل( يف �

يف �حتفال عظيم، وذلك حو�يل عام )400ق.

م( وم������ن �ملوؤكد �أن ن�س �لت������ور�ة �لذي و�فق 

�ل�سعب عليه لق������ي بعد ذلك على يد �لكهنة 

حد�ث  تغيري�ً وتعدياًل، ول�سيما ما يت�سل بالأ

أنها تاريخي������ة، وكذلك ما يتعلق  �لتي يُْزعم �

»بالع������اد�ت و�لتقالي������د �لقدمي������ة و�أعطوها 

مفاهي������م ومعاين تتنا�سب مع متطلبات نظام 

.
)12(

د�رة �لتيوقر�طي« �لإ

  ونخل�������س مم������ا ذكرنا ع������ن ن�س كتاب 

�لتور�ة، من نق������د وتنويه نتيج������ة لدر��سات 

و�أبحاث تور�تية متعمقة جندها يف كثري من 

�ملوؤلفات ذ�ت �لهتمام بكتاب �لعهد �لقدمي، 

نخل�س �إىل �أن هذ� �لكتاب ل ميكن �لعتماد 

علي������ه يف كتابة تاريخ ج������دي لبني �إ�رص�ئيل، 

فال وثائق تاريخي������ة حملية �أو خارجية ت�سري 

أو بعيد �إىل ذلك �لتاريخ �لتور�تي  من قريب �

�لق������دمي، ول�سيما �ل������ذي يقع قب������ل تدخل 

�سوري������ن يف ع�������رص دولته������م �حلديثة يف  �لأ

�أح������د�ث �ملنطقة، وتط������رق ملوكهم �إىل ذكر 

�ملو�قع �لفل�سطينية، ومنها �ل�سامرة و�لقد�س، 

وفر�������س �سيادته على �سورية بكاملها، حينئٍذ 

أت������ي ذكر م������ا يدعى با�س������م ملوك  فق������ط يا

�إ�رص�ئي������ل »�سامريا ويه������وذ�«، وحملهم على 

�سوري������ة. وكذلك يف  دفع �جلزي������ة للدولة �لآ

�سياق �لعالق������ات �لعد�ئية بن مملكة دم�سق 

ر�مي������ة و�إ�رص�ئيل، تلك �لدول������ة �لتي يرد  �لآ

ذكره������ا يف وثائق �ل�رصق �لقدمي وكانت حول 

مدين������ة �ل�سامرة )قرب مدينة نابل�س �ليوم(. 

أور�سليم حا�������رصة لدويلة  ث������م تظهر مدين������ة �

تدعى يه������وذ�. وكما ت�سق������ط �ل�سامرة على 

�سوري �رصج������ون �لثاين حو�يل  ي������د �ملل������ك �لآ

أور�سليم على  عام)720 ق.م(، �سقطت كذلك �

يد �مللك �لكلد�ين نبوخذ ن�رص �لثاين يف عام 
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)687ق.م(، م������ن بعد، ودم������رت و�سيق �أهلها 

أ�������رصى �إىل باب������ل. ويف كلت������ا �حلالتن كانت  �

�سورية ثم لل�سيادة  م�رص �ملناوئة لل�سي������ادة �لآ

�لكلد�ني������ة يف �سورية بالد �ل�س������ام بكاملها( 

أور�سليم �لذي كان �سبباً  ور�ء مترد �ل�سامرة و�

لدمارهما و�لق�ساء عليهما كلية.

وم������ن هنا فاإن م�سد�قي������ة كتاب �لتور�ة 

دنى  تبق������ى بعي������دة كل �لبعد عن �حل������د �لأ

ن �لتاريخ  مل�سد�قية �مل�س������ادر �لتاريخية، لأ

ل يُْعتَم������د علي������ه بغ������ري �لوثائ������ق �ملعا�رصة 

ح������د�ث �لتاريخية، وه������ذه تكون معتمدة  لالأ

وذ�ت م�سد�قية عندن������ا تتقاطع م�سامينها 

مع م�س������ادر �أخرى من �ملناط������ق  �ملجاورة. 

وفيم������ا يت�س������ل بالتاري������خ �لتور�ت������ي ل بدَّ 

حد�ث  من وج������ود وثائق تاريخية تذك������ر �لأ

�لتور�تية م�سدرها م������ن �سورية �لتي قامت 

موري������ن يف قطنا وماري  فيها دوي������الت �لأ

وحلب )ميحا�س( ودويالت �لكنعانين على 

�ل�ساحل �ل�س������وري، من مثل �أوغاريت وجبيل 

و�سي������د� و�سور، تلك �لدويالت �لتي يفرت�س 

�أن تك������ون معا�رصة لبد�ي������ة �لتاريخ �لتور�تي 

ب������اء �إبر�هي������م و�إ�سحق ويعقوب،  يف عهد �لآ

ث������م �متد�د ذلك �لتاريخ وقيام دولة �إ�رص�ئيل 

�ملوحّدة يف عهد �س������اوؤول ود�وود و�سليمان. 

و�سوري������ة �لتي تعد فل�سطن جز�أها �جلنوبي 

هي �أقرب �ملناطق �إىل فل�سطن حيث يفرت�س 

حد�ث �لتور�تية قد وقعت فيها.  �أن تكون �لأ

بر�هيم  وكذلك م�������رص �لتي ل ذكر فيه������ا لإ

وذريته من بعده، و�سولً �إىل يو�سف ومو�سى، 

أ�سفار  و�إىل د�وود و�سليم������ان �للذي������ن تُ�سّور �

�لعهد �لق������دمي دولتهما �لتي حكماها باأبهى 

و�أعظم ما تو�سف �لدول �لعظمى.

ثرية �لتي جرت يف  حتى �حلفري������ات �لأ

دنى، ويف فل�سطن نف�سها ل تقدم  �ل�رصق �لأ

�ساهد�ً و�حد�ً على وج������ود مثل تلك �لدولة 

�ملّوحدة، مملك������ة د�وود و�سليمان �لتي كانت 

أور�سليم عا�سمتها. �

كانت �لتور�ة وكان كت������اب �لعهد �لقدمي 

ول  مبعلومات������ه �لتاريخي������ة يعد �مل�س������در �لأ

لكتابة تاريخ �ل�رصق �لقدمي، وتاريخ فل�سطن 

بخا�س������ة، �إذ� مل يكن من �سبي������ل �آخر ملعرفة 

ذلك �لتاري������خ �لقدمي قبل ق������ر�ءة �لكتابات 

�لتاريخي������ة �لت������ي مت �لعث������ور عليها يف بالد 

آ�سية �ل�سغرى،  �لر�فدين وم�رص و�سوري������ة و�

ويف �سب������ه �جلزي������رة �لعربية و�إي������ر�ن، وهي 

�لوثائق �لتي تع������ود �إىل بد�ية  ظهور �لكتابة 

باأ�سكاله������ا �ملتتالية: �لت�سويري������ة و�ملقطعية 

لفبائي������ة. وقبل قيام �لبعثات  �مل�سمارية، و�لأ

آثار  ثرية �لعلمية �جلادة �لتي ك�سفت عن � �لأ

ن�سان �لقدمي ول�سيما يف �لع�رص �حلجري  �لإ
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�حلدي������ث و�لكالكوليت������ي، وع�������رص �لربونز 

بفرت�ت������ه �ملختلفة، ويف ع�رص �حلديد.. لي�س 

همية كتاب  هذ� فح�سب م������ا و�سع ح������د�ً لأ

بحاث �لعلمية �لر�سينة  �لعهد �لقدمي، بل �لأ

�لكثرية �لت������ي ظهرت يف موؤ�س�س������ات علمية 

عاملي������ة، ويقوم بها باحثون وعلماء خمت�سون 

يف علوم �ل�رصق �لقدمي ولغاته. ونتيجة لذلك 

تو�سل عدد من �لباحث������ن منذ نهاية �لقرن 

�سا�سي  �لتا�سع ع�رص �إىل �أن م�سدر �لتور�ة �لأ

هو �حلكاي������ات �ل�سعبية و�لق�س�س �خليالية 

�لت������ي كانت تتناقلها �أجيال بني �إ�رص�ئيل عرب 

�لزم������ن �إىل �أن مّت تدوينه������ا يف وقت يختلف 

�لباحثون حوله، خ������الل وجود �أحبار �ليهود 

أو بعده حن  �رص �لبابل������ي � ووجهائه������م يف �لأ

أ�سف������ار �لعهد �لقدمي،  جمع �لكاه������ن عزر� �

أثناء وجود �أولئك يف  أو �بتد�أ يف � كما ذكرنا. �

�������رص �لبابلي ولكنه �كتمل يف بد�ية �لع�رص  �لأ

�لفار�س������ي ..و�لفارق هنا لي�������س كبري�ً. ولكن 

خرين ي������رون �أن �لتدوين  بع�س �لباحثن �لآ

مل يت������م قبل مطل������ع �لع�������رص �لهلن�ستي، وهو 

�لع�رص �لذي وقعت �سورية فيه  حتت �حلكم 

�سكن������در �ملقدوين  �ل�سلوق������ي بع������د �إقامة �لإ

�إمرب�طوريت������ه يف �ل�رصق وحلول خلفائه حمل 

خميني������ة، �أي بعد زمن  �ململك������ة �لفار�سية �لأ

�رص �لبابلي  طويل من ع������ودة �ليهود م������ن �لأ

ر�ء، وتعددت  أور�سليم. ومهما تباينت �لآ �إىل �

�سباب فاإن م�سد�قية �لتور�ة وما يليها من  �لأ

أ�سفار �لعهد �لق������دمي، ول �سيما �سفر ي�سوع  �

أنها تكمل �حلديث  و�سفر �لق�ساة �لتي يبدو �

عن تاريخ بني �إ�رص�ئيل و�إقامتهم دولة ت�سم 

�رص�ئيلية عل������ى �أر�س كنعان،  كل �لقبائ������ل �لإ

تل������ك �مل�سد�قية �لتي هي- كما عرّب بع�سهم 

أدبية وق�سة ن�سج  عنها – �إمنا ه������ي �أخيولة �

خيوطها كهنة بني �إ�رص�ئيل، ون�سبو� �أحد�ثها 

�سطورية �إىل مو�سى �لذي ي�سكك عدد كبري  �لأ

من �لباحثن يف �سخ�سيته، ويف وجوده �أ�ساًل. 

وقد ذكرنا �أن كل ما يرد يف ن�سو�س �لتور�ة 

)وي�سوع و �لق�ساة( ل وجود ملا يدعمه ل يف 

ثرية.  �لوثائق �لتاريخية ول يف �ملكت�سفات �لأ

ونتيجة لذل������ك ما عاد للت������ور�ة من �لوجهة 

أية قيمة علمية، و�سقطت من بن  �لتاريخية �

.
)13(

�مل�سادر لكتابة تاريخ �ل�رصق �لقدمي

و�أرى �أن مهم������ة �لكت������اب �ملقد�س لي�ست 

حد�ث بقدر م������ا يجب �أن تركز  �لتاأري������خ لالأ

عل������ى �لدين و�ل�رصيع������ة. و�إذ� تطرق �لكتاب 

�ملقد�س �إىل �أح������د�ث وم�سائل تاريخية فمن 

باب �لعظة و�لعتب������ار، كما هو معروف من 

�لقر�آن �لكرمي.
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 ا�سم مدينة القد�س يف امل�سادر

حمل������ت مدين������ة �لقد�س ع������رب تطورها 

�لتاريخ������ي عدة ت�سميات، لع������ل �أقدمها هي 

تلك �لت�سمية �لتي وردت يف ن�سو�س �للغات 

لف �لثاين قبل �مليالد،  �مل�رصي������ة يف مطلع �لأ

ب�سيغ������ة رو�ساليم������وم، وه������ي ن�سو�س يعود 

�رصة �لثانية  أيام حكم �لأ آو�خر � تاريخه������ا �إىل �

د�رية  حو�ل �لإ ع�رصة يف م�رص، حن تردت �لأ

و�لقت�سادية يف �لب������الد، و�سارت تتهددها 

خط������ار �خلارجية، ومنها من جهة جنوبي  �لأ

.
)14(

�سورية بع�س �ملدن �لفل�سطينية

له )�َسِلم(    ويظهر يف ��سم �ملدينة ��سم �لإ

�لذي تتاأكد عبادته يف فل�سطن منذ ما قبل 

لف �لثاين قبل  �مليالد، ويوؤكد عبادة ذلك  �لأ

ل������ه ومعرفة �لنا�س له يف �ل�رصق من خالل  �لإ

ول  �س������وري �أدد نري�ري �لأ ��س������م �بن �مللك �لآ

ح������و�يل )1310-1283ق.م( وه������و �ُسلْماُن- 

ول«،  د، ويعن������ي �ل�سم: »�ُسلْم������اُن هو �لأ أَ�رَصِ �

وتظهر هن������ا �ل�سيغة �ل�سمية �إحلاق �ملقطع 

)�آن( ب������ه. ورمبا يت�سمن ��سم������ا �بني د�وود 

أب�سالوم و�سليمان( ��سم  أبْ�َسلُ������وم( و)�ْسلُمو( )� �(

ل������ه نف�سه، وكذلك ��سم ملك موؤ�ب �َسلَماُن   �لإ

�سوري جتيالت بيلي�رص  �لذي يذكره �مللك �لآ

ل������ه )�سلم( يف ��سم  �لثال������ث. كما يرد ��سم �لإ

وغاريتي )�سدق �سلم(، مع ��سم �إله  �لعل������م �لأ

له �سلم يف �أغاريت  �آخر هو �سدق. ويعرف �لإ

مع قرينه )�َسْحر( حي������ث يو�سفان بالرحمة 

، ويذك������ر �ل�سم������ان متالزمن مع 
)15(

و�ل������ود

ل������ه )�سلم( كان  بع�سهم������ا. وهذ� يعني �أن �لإ

من معبود�ت �ل�������رصق، ول�سيما �لكنعانين، 

�ملعروف������ة، ومن �لو��س������ح �أن ��ستقاق �ل�سم 

لغوي������اً يع������ود �إىل مادة )�سل������م( �لتي ت�سرتك 

مبعناها يف �للغات �ل�سامية كلها، وهي �لتي 

ت�ستمل على معنى �ل�سالم و�ل�سالمة.

أُُر�ْسِلم( يف ر�سائل تل �لعمارنة  ويرد ��سم )�

�مل�رصية �لتي يعود تاريخها �إىل �لقرن �لر�بع 

ع�������رص قبل �مليالد، وه������ي �لر�سائل �لتي كان 

دنى مدونة باخلط  يبعثها حكام �ل�������رصق �لأ

�مل�سم������اري وباللغة �لبابلي������ة �إىل �لفرعونن 

�لر�ب������ع  و�أمنحوت������ب  �لثال������ث  �أمنحوت������ب 

)�أخناتون(، وتذكر ر�سائل بع�س حكام �ملدن 

�لفل�سطيني������ة )�لكنعاني������ة( تعر�سه������م للغزو 

 وبع�س �حلكام 
)16(

ذى على ي������د �خلبريو و�لأ

�لطامع������ن بالتو�سع على ح�س������اب جري�نهم 

و�ملناوئن للحكم �مل�رصي.

( يف ن�سو�س  أُُر�ْسِلمُّ كما يرد �ل�سم ب�سيغة )�

�سوري �سنحاريب �لتي يتحدث فيها  �مللك �لأ

عن حملته عل������ى �سورية �جلنوبية حيث كان 

�مل�رصي������ون يوؤلب������ون �سكان �ليه������ود بخا�سة 

أر�سل������و� �سباطاً وجنود�ً للوقوف �إىل جانب  و�
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أور�سليم كما فعلو� مع �سكان عدد  �ليهود يف �

خ������رى، ول�سيما  م������ن �مل������دن �لفل�سطينية �لأ

أور�سليم  عق������رون، فو�س������ل �سنحاري������ب �إىل �

وحا�رصها، ولكن ملكها حزقيا بادر �إىل دفع 

�جلزي������ة بعد �أن ر�أى �أن ل مهرب �أمامه بعد 

�أن ج������رده �سنحاريب م������ن �ملناطق �لقريبة . 

أنه هاج������م مملكة يهوذ�  ويذك������ر �سنحاريب �

�لتي ��ستنجدت بامل�رصين، فاجتاح �ملنطقة 

أور�سلي������م، فا�سطر  و�رصب �حل�س������ار على �

ملكها حزقيا حتت وطاأة �حل�سار، و�إز�ء ما 

�أ�ساب �لنج������دة �مل�رصية من هزمية �ساحقة 

أد�ء �جلزية م�ساعفة  �سورين، �إىل � على يد �لآ

�سوري، كما ذكرنا. �إىل �مللك �لآ

 �أما ن�س )�سف������ر �مللوك �لثاين 35، 19( 

�سوري ح������ّل به �ملوت  فيذك������ر �أن �جلي�س �لأ

لهي، وحام مالك �ل������رب فوقه لياًل، ويف  �لإ

�ل�سباح �أ�سبحو� جثثاً. فان�رصف �سنحاريب، 

وذهب �إىل عا�سمته نينوى مهزوماً.

كم������ا يذكر �مللك �لكل������د�ين نبوخذ ن�رص 

أور�سليم بال�سيغة نف�سها �لتي ذكرها  �لثاين �

�سوري������ون، وذل������ك عندم������ا يتح������دث عن  �لأ

�سوري  حمل������ة م�سابهة حلمل������ة �سنحاريب �لأ

خ�ساع �سورية �جلنوبية وجباية �جلزية من  لإ

حو��رصها، وطرد �مل�رصين �لذين عادو� �إىل 

حتري�س �ل�سكان �سد �لكلد�نين، ول �سيما 

أور�سلي������م. فنجح يف هزمية �لقو�ت �مل�رصية  �

أور�سليم،  ومالحق������ة فلولها، ث������م ع������اد �إىل �

فحا�رصها للم������رة �لثانية، و��ستغرق ح�ساره 

 �سهر�ً حتى �قتحمها بجنوده 
)17(

لها هذه �ملرة 

ح������و�يل ع������ام )587 �أو586 ق.م(، ودمرها، 

و�أحرق �لهيكل ونق������ل خز�ئنه، ونفى �أربعن 

ألفاً من �أهلها »لينوحو� عند مياه  �أو خم�سن �

�لفر�ت« بح�سب قول �لتور�ة. و�أطلق �ليهود 

على هذ� �لنفي ��سم »�ل�سبي �لبابلي �لثاين«. 

ول زمن �مللك يهوياكن عام  وكان �حل�سار �لأ

589ق.م، وبع������ده عّن نبوخ������ذ ن�رص �لثاين 

أور�سليم بعد �أن �قتاد معه  �سدقيا ملكاً على �

�إىل بابل )3000( يهودي. 

أينا تدعى �ملدين������ة يف �لعربية    وكم������ا ر�

أي�ساً، ولكن كتاب �لعهد  أور�سليم � �لكنعاني������ة �

�لقدمي يجعل بد�ية �ل�سم ياء، فهي ِيُر�َسلِيم، 

أو بفتحها ثم بك�رص  لِيم باإمالة �لالم � أو ِيرو�َسَ �

�لياء، وكاأن �ل�سيغ������ة �إمنا هي �سيغة �ل�سم 

�ملثنى �ل������ذي ينتهي- بح�س������ب قو�عد �للغة 

�لعربية – بالي������اء �ملك�س������ورة وقبلها فتح ثم 

بامليم، كما حترك عب������ارة �ل�سماء )�َسَمِيم (، 

وعب������ارة )َعيْنَِي������م ( �أي )َعيْنَن يف �لعربية(، 

وعبارة ) �ْسنَِيم ( مبعنى )�ثنن(. وهذ� �للفظ 

يعود طبع������اً �إىل نظام �حلركات �لذي و�سعه 

علماء �للغ������ة �لعربية �آو�خر �لق������رن �ل�سابع 
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أو�ئل �لقرن �لثامن �مليالدي، للحفاظ على  و�

�للفظ �ل�سحيح للكلمات �لعربية �لو�ردة يف 

كتاب �لعه������د �لقدمي م�ستفيدي������ن من نظام 

�حلركات عند �ل�رصيان و�لعرب. 

ولكن تبقى م�سكلة �لياء يف بد�ية �لكلمة 

�لتي تبدو كياء �مل�سارعة يف �لفعل �مل�سارع 

من دون �سك، وكاأن لفظ������ة )ِيُر�َسلِيم( تتكون 

له )�َسِلم(،  م������ن جزءين: �جلزء �لثاين ��سم �لإ

أنه �سيغة فعلية  ول فيبدو لنا � �أما �جل������زء �لأ

من �جلذر)يرى( يف �لعربية، �أي �أن فاء �جلذر 

حرف علة، كذلك ولمه لفيف مفروق ويعني 

�سا�س »ويتبنى بع�سهم  »رمى« و�سع حجر �لأ

�ملعن������ى« تاأ�سي�س، ويدخ������ل يف �ل�سم �ملركب 

أ�سماء �لعلم ) ِيُرو�إل(  يرو�سليم كما ي������رد يف �

ل()17(. وبذلك قد يعني  و) ِيِريّيا ( و)ِيري �إِ

أور�سلي������م / يرو�سلي������م »�ملدينة �لتي  �ل�س������م �

له( �سلم«.  أ�س�سها �لتي هي م������ن تاأ�سي�س)�لإ �

أور�سلي������م يف �لكتابات �لنبطية،  ويرد �ل�سم �

أُور�ْسِلم باإمالة  كما يرد يف �للغة �ل�رصياني������ة �

.
)18(

�لالم، كما يف �ل�سيغة �لعربية

خرية جاءت �لت�سمية  ومن هذه �ل�سيغة �لأ

يف خمتلف �للغات Jerusalem. ويحتمل �أن 

يكون �ل�سم مركباً من ثالثة مقاطع ) كلمات( 

أُور( مبعنى »مدين������ة« يف �ل�سومرية،  ه������ي )�

أو ��سم مو�سول، ثم  أدلة �إ�ساف������ة، � ث������م )�َس( �

مورين، مثل  له( مِلْ �ملعروف عند �لأ ��س������م )�لإ

�ل�سم زْمري مِلْ، يَخُدن مِل، يجيد مِلْ.. يف مملكة 

أ�سماء �أمكنة  ماري. وعب������ارة )�َس( ُرّكَبت بها �

أور�َس �إْمري�سو، �أي  �أخ������رى يف �ملنطقة، مثل: �

مدينة �حلمري.. 

و�إذ� متعن������ا يف م������ا ورد يف �لت������ور�ة عن 

أور�سلي������م فاإننا لن جن������د �ل�سم، ولكننا نعرث  �

عل������ى ما ي�سري �إليها من دون ذكرها �رص�حة، 

بل يرد حديث عن �ملكان �لذي �ختاره �لرب 

أور�سليم، وهذ� ي�سبح  قامته وهو مدين������ة � لإ

موؤكد�ً عندما ياأم������ر �لرب �مللك د�وود ببناء 

نه منذ خ������روج بني �إ�رص�ئيل  بي������ت ل�سكنه، لأ

من م�رص مل ي�سك������ن يف بيت بل كان ي�سري يف 

.
)19(

خيمة

 و�ملطل������وب هو بناء لتاب������وت �لعهد. �أما 

�لذي �أجنز �ملهمة وبنى بيتاً ) هيكاًل( للرب 

ف������كان �بن د�وود �مللك �سليمان، وقد �ساعده 

يف �لبناء ملك �س������ور �لفينيقي حري�م �لذي 

.
)20(

أر�سل �إليه �خل�سب و�لنجارين و�لبنائن �

أ ذكر ��س������م �ملدينة يتكرر   وبذل������ك يب������د�

كث������ري�ً، من������ذ �أن �تخذه������ا د�وود عا�سم������ة 

ململكته، حتى هذ� �لوقت هي مدينة كنعانية، 

على �لرغم من حديث �سفر �لق�ساة )1، 1-

8 (عن �نت�س������ار �سبطي يهوذ� و�سمعون على 

�لكنعانين و�لفرزين، وهرب �أدوين بازق )�أو 
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أور�سليم  أنه ملك � �أدوين �س������ادق( �لذي يبدو �

�لكنع������اين. ويدل على ذل������ك ما يرد يف �سفر 

�لق�ساة )11، 19-12(، وفيما هم عند يبو�س 

أور�سليم(.. قال �لغالم ل�سيده منيل �إىل  )�أي �

مدين������ة �ليبو�سين هذه ونبي������ت فيها. فقال 

له �سيده ل مني������ل �إىل مدينة غريبة حيث ل 

�أح������د من بني �إ�رص�ئيل هنا.. »و�حلديث هنا 

يام  عن رجل لوي مّر بامل������كان« ويف تلك �لأ

. وبح�سب 
)21(

حن مل يكن ملك يف �إ�رص�ئيل..«

أ�سفار �لعهد �لقدمي  �لن�سو�س �لتاريخية يف �

أور�سليم يف �ملنطقة �لتي غز�ها �سبطا  كانت �

أ  يهوذ� وبنيامن و�تخذ�ها موطناً لهما. ونقر�

أنه كان  ول )54، 17( � يف �سفر �سموئي������ل �لأ

أور�سليم، حيث ق�سدها من  لد�وود خيمة يف �

أ�سه بيده،  قبل �لفل�سطيني جوليات حاماًل ر�

أور�سليم، فهو من بيت  �أي �إنه مل يكن يقيم يف �

أبيه هناك. حلم وكان يرعى غنم �

أور�سلي������م تدع������ى �إذن يبو�������س  وكان������ت �

أينا كي������ف ذكر �ل�سم يف �سفر  أي�س������اً، وقد ر� �

�لق�ساة)11، 19(، �ل������ذي مّر ذكره. و�ل�سم 

كان �أ�س������اًل ��س������م �سكان �ملدين������ة. ونعلم من 

�سحاح )15( �أن موطن �سبط  �سفر ي�سوع، �لإ

أور�سلي������م �لتي هي  يهوذ� كان عل������ى حدود �

ية )8(: »و�سعد �لتخم  أ �لآ يبو�س حيث نق������ر�

يف و�دي �بن هّي������وم �إىل جانب �ليبو�سي من 

أور�سليم . و�سع������د �لتخم �إىل  �جلن������وب هي �

ر�أ�س �جلبل �لذي قبالة و�دي هّيوم غرباً..« 

ية)18( يذك������ر �سبط بنيامن �ملجاور  ويف �لآ

ليهوذ� يف �ل�سمال ومت������ر حدوده �أي�ساً على 

�ليبو�سين. �أما ��سم يبو�س  و�ليبو�سين فهو 

ر�س  يدل على فرع من �لكنعانين �أ�سحاب �لأ

�سفار  �سلي������ن �لذين تذك������ر �لت������ور�ة و�لأ �لأ

�لتاريخية يف كتاب �لعهد �لقدمي �أن �لقبائل 

�رص�ئيلي������ة �حتلت بالده������م بناء على وعد  �لإ

�لرب )يهوه( لها باإعطائه������ا �أر�ساً موعودة، 

وتذكر معهم فروعاً �أخ������رى من �لكنعانين، 

ومنهم �ليبو�سي������ون و �لعموريون و�لفرزيون 

  .
)22(

و�جلرجا�ِسيون و�حلوريون

�سحاح  ول، �لإ يام �لأ ويذكر �سفر �أخبار �لأ

)4، 11( :»وذه������ب د�ود وكل �إ�رص�ئي������ل �إىل 

أور�سلي������م �أي يبو�������س . وهن������اك �ليبو�سيون   �

ية)5( فاأخذ د�وود ح�سن  ر�س.. �لآ �سكان �لأ

ية )6(  وقال  �سهيون . وهي مدينة د�ود، �لآ

د�ود �إن �لذي ي�������رصب �ليبو�سين �أولً يكون 

أ�س������اً وقائ������د�ً«، ويفهم من ذل������ك �أن د�ود  ر�

مل ي�ستط������ع �أن يه������زم �ليبو�سي������ن، بل �كتفى 

باحتالل �حل�سن، و��ستمر �سكانها �ليبو�سيون 

يف �سك������ن مدينتهم، ومل يغادروها �إىل �أن جنح 

�لطرفان �إىل �ل�سلم، و�أمن �لطرفان بع�سهما، 

و�تخذه������ا د�وود عا�سمة ململكته، كما تذكر 
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�سفار �لتاريخي������ة يف كتاب �لعهد �لقدمي،  �لأ

وم������ن بعده ملوك يهوذ� بعد �نف�سال �ململكة 

�ملتح������دة بوفاة �مللك �سليمان مبا�رصة، �إىل �أن 

دمرها نبوخذ ن�رص �لث������اين �ساحب �ل�سبي 

�لبابلي.

ويفه������م مم������ا �سب������ق ذك������ره �أن �لقد�س/ 

أور�سلي������م، مل يكن لها �ساأن يف تاريخ فل�سطن  �

)�أر�س كنع������ان كما  ت�سميه������ا �لتور�ة( حتى 

�سارت عا�سمة للمملك������ة �ليهودية، على يد 

أ منزلتها  �ملل������ك د�ود، ولكن ما جعلها تتب������و�

�ل�سامي������ة عند �ليه������ود هو �تخاذه������ا مقر�ً 

لتاب������وت �لعهد، وبناء هيكل متميز خا�س به 

أور�سليم   زمن �مللك �سليمان. ومنذئذ �أ�سحت �

مدين������ة مقد�س������ة ل������دى �ليه������ود فعظموها 

ج������الل حتى بعد  و�أحاطوه������ا بهال������ة من �لإ

أور�سليم بيد  زو�ل مملك������ة يهوذ�، و�سق������وط �

�لكلد�نين، وعودة �ليهود من �ل�سبي �لبابلي، 

أنهار بابل ويتعزون  حيث كانو� يبكون عل������ى �

باأور�سليم، كما يعرب �ملزمور )137(. وحتى بعد 

تدمري �لهيكل على يد �لرومان يف �لعام)70( 

أنزلها �مل�سيحيون مكانة �سامية  �مليالدي، ثم �

�إذ �سار كت������اب �لعهد �لق������دمي ميثل �لق�سم 

ول م������ن �لكتاب �ملقد�������س عندهم. ويعرب  �لأ

�سح������اح )21( من �سفر روؤي������ا يوحنا عن  �لإ

هذه �ملكانة �ملقد�سة �أ�سدق تعبري وهو ي�سف 

�سالم ليعزز  أور�سليم �ل�سماوية. ثم ج������اء �لإ �

أور�سليم �ملقد�سة، فكانت �ملدينة �أوىل  مكانة �

�لقبلتن، و�سماه������ا �مل�سلمون �لقد�س؛ وبيت 

�ملقد�س، و�لقد�س �ل�رصيف. وكان �لعرب من 

أوري�َسلم، كما قالو�:  قبل يطلقون عليها ��سم �

أوري�سلَمُّ بت�سديد �لالم.  أوري�سلوم/ � أوري�سلم/ � �

أبو  أور��َسلم / �أورى �َسِلم، ور�أى فيها �للغوي � و�

عبي������د ��سماً عرب�نياً معرب������اً . كما ورد ��سم 

�إيلي������اء، �أي »بيت �هلل« و�سمي������ت �إيلياء با�سم 

بانيها وهو �إيليا بن �إرم بن �سام بن نوح، كما 

.
)23(

يذكر ياقوت �حلموي يف معجم �لبلد�ن

امل�صادر واملراجع:

�صحاح �1. ول ، الإ 1- �صفر �صم�ئيل الأ

�صحاح 12، 20-16. 2- الإ

3- Luckebill،The Annals of  Sennacherib 1924; Ancient  Records II،233f.  .

 كتابنا : تاريخ بلد الرافدين ، حلب 2003 ،�س �24.

�صحاح 32، 24-1. يام الثاين، الإ 4- �صفر الأ
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تاريخي���ة الت����راة انظر: ت�ما�س طم�صن ، املا�صي اخلرايف، الت����راة والتاريخ . ترجمة عدنان ح�صن، 

نكليزي.  �صل الإ دم�صق 2001،�س 31-34 ؛ �3- �3 ، عن الأ

Thomas Thompson، The Bible in History، How Writers Create a Past ،London 1999. -

 - G.Garbini، History  and  Ideology in Ancient  Israels ) Translated from the 1986 Italien 

version (، London 1988.

J.van  Seter، Abraham in History and Tradition. New Haven 1975.  -

Hayes and  Miller، ed. Israel and Judaen  History . Philadelphia 1977.  –

حمر على  14- ن�ص��س اللعنات  Execration texts  هي دع�ات كتبها  الكهنة امل�رشي�ن باملداد الأ

حم���ر ومتاثيل �صغرية من الطني متثل اأعداء م����رش، يفرت�س اأن ي�صب الكهنة  اأوان م���ن الفخ���ار الأ

عليه���ا اللعن���ات ث���م يحطم�ه���ا يف حفل خا�س ، اأم���ًل يف اأن ي�ؤدي حتطيمه���ا اإىل حتطيم  عزائم  

املذك�رين عليها ، وينفي عن م�رش خطرهم ويقيها من �رشهّ اأعمالهم ون�اياهم، انظر كتابنا : تاريخ 
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15- M .Pope،in : GÖtter und  Mythen im Vordern Orient، WÖrterbuch  der

Mythologie .Band I، Stuttgart 1965، S.306307-.

فرادها، كان�ا يعي�ص�ن على الغزو والقتال، وي�ؤجرون اأنف�صهم لعمل ما  16- اخلبريو جماعة ل انتماء لأ

غاريتية، ون�ص��س ماري و األلخ  يطل���ب منه���م جمتمعني اأو فرادي ، وذكرتهم امل�صادر امل�رشية و الأ

وقطن���ا واإمي���ار و�ص�ب���ت اإنليل. انظر كتابن���ا : تاريخ �ص�رية القدمي، حل���ب 2004، �س 2�3، احلا�صية 

.16

17-G esenius، Hebraisches.. Worterbuch ، S. 318 

�1- املرج���ع ال�صاب���ق نف�صه. ويف �صفر التك�ين �14،1 اإ�صارة اإىل املدينة عند ذكر ا�صم ملكي يدعى �صادق 

، كان ملكًا على �صاليم ، انظر اأي�صًا �صفر املزامري 3،�6.

19- �صفر �صم�ئيل الثاين �، 1-6. ويذكر ياق�ت احلم�ي يف معجم البلدان )اجلزء اخلام�س، �س�16( 

بيهّ بن كعب ق���ال: اأو�صى اهلل تعاىل اإىل داوود ابِن بيت���ًا. قال يا رب واأين  يف ه���ذا ال�صي���اق: ُروي ع���ن اأُ

ر�س ؟ قال: حيث ترى امللك �صاهرًا �صيفه فراأى داوود ملكًا على ال�صخرة واقفًا وبيده �صيف،  من الأ

بناه داوود وابن �صليمان معه« 

20- �صفر �صم�ئيل الثاين �، 11.

21- �صفر الق�صاة 1،19.

22- انظر كتابنا: معامل ح�صارة ال�صاميني وتاريخهم يف �ص�رية وبلد الرافدين ، حلب 2003، �س 1�9.، 

وما بعد.

ول، �س �9. 23- ياق�ت احلم�ي، معجم البلدان، دار اإحياء الرتاث، بريوت، اجلزء الأ
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-1-
بيت املقد�س.. بيت الق�سيد

خ �لدكت������ور علي �لقيم، �أن  عندم������ا طلب �إيلَّ رئي�س حتري������ر »�ملعرفة« �لأ

�سهام �ملتو��سع حول مدين������ة �لقد�س، مبنا�سبة �ختيارها  أتق������دم مبثل هذ� �لإ �

»عا�سم������ة للثقافة �لعربية لعام 2009«، فلقد قف������ز �إىل �لذهن فور�ً ما كنت 

م�سكون������اً به، يف �لوع������ي، و�لالوعي، ومنذ �أمد بعيد، م������ن �أن هذه �حلا�رصة 

ن تتقلد �ل�سفة  كرث �أهلية وجد�رة، ل لأ �جلنوبية من �إقليم �ل�سام �لكبري هي �لأ

هوام�ش مقد�سية

�ساعر واأديب فل�سطيني ❁

ò

❁
يو�سف اخلطيب
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�لثقافية وحده������ا، ول�سنة عابرة وح�سب، بل 

بد، �سفة  ن تكت�سب مرًة و�ح������دًة و�إىل �لأ ولأ

»�لعا�سم������ة �لفخرية« لهذه �لق������ارة �لعربية 

طر�ف من �ملحيط �إىل �خلليج،  �ملرت�مي������ة �لأ

أو �أهو�ء �ساعرية،  أ�سباب عاطفي������ة، � ية � ل لأ

وىل، ولكن  كما قد يتبادر للذه������ن للوهلة �لأ

أي������ة نظرة علمية ناف������ذة يف تاريخ هذ�  ن � لأ

ر�سي عرب ثالثة �آلف  �جلزء من كوكبن������ا �لأ

�سن������ة، �ستوؤكد لنا مبا ل يقبل �ل�سك �أن »بيت 

�ملقد�س« هذه هي »بيت �لق�سيد« يف جممل 

ذلك �لتاريخ.. 

فلقد كانت، وما تز�ل، ورمبا �ستبقى �إىل 

�أمٍد غ������ري منظور، بوؤرة �لت�س������ادم و�ل�رص�ع 

�لدم������وي �مل�ستميت ما ب������ن �لوطن �لعربي، 

باإقليم������ه �ل�سام������ي �لكب������ري يف �ملقدمة على 

�لدو�م، وب������ن �أعد�ئه وغز�ت������ه �لتاريخين 

عل������ى �خت������الف ماآربه������م وم�ساربهم، بحيث 

جيال وتعاقب �لع�سور  �أ�سبحت عل������ى َمرِّ �لأ

مة �لعربية و�سبابها،  كَّ �ختب������ار عافية �لأ حِمَ

من �ُسقمها وهز�له������ا و�حرت�قها يف كثرٍي من 

�سطوري،  حيان على هيئة طائر �لعنقاء �لأ �لأ

�إيذ�ناً و�قرت�باً من جلجلة بعث جديد.. 

�إذ هكذ� كانت يف تخوم �لقرون �مليالدية 

رومة  وىل تعبري�ً حياً و�سارخاً عن بعرثة �لأ �لأ

�لعربي������ة �ملركزي������ة �لو�ح������دة عل������ى ممالك 

وح�س������ار�ت مو�سعي������ة متناف������رة، �أو حت������ى 

متناحرة، �رصعان م������ا �ن�سحقت متاماً حتت 

هيمنة �لروم و�لفر�س عل������ى �ت�ساع رقعة ما 

ب������ن و�دي �لني������ل وما بن �لنهري������ن، �إىل �أن 

��سرتدت مت������ام عافيتها �لقومي������ة و�لروحية 

بتلك �ل�رصعة �لقيا�سي������ة �سبه �لفلكية، �سو�ًء 

�َسدِّ  �سالمي������ة �لأَ أَُقلنا بف�س������ل �لفتوحات �لإ �

غنى ح�سارًة يف كل ما تعيه ذ�كرة  نظافًة و�لأ

أو بفع������ل ��ستعد�د  ن�س������ان من فتوح������ات، � �لإ

مة �لعربية �لكامن و�لكامل يف ذلك �لزمن  �لأ

�ملحمدي �لفريد لتحقيق �نبعاثها �لتاأ�سي�سي 

عظم على مر جميع �لع�سور..  �لأ

ثم هكذ� كانت يف �آو�خر �لقرن �مليالدي 

�حلادي ع�رص دعوة �رصيحة ومفتوحة مللوك 

أوروب������ا و�أمر�ئها لجتياح كامل رقعة �مل�رصق  �

�لعربي ب�سبيل �لتمركز يف قلبها �لفل�سطيني، 

فاملقد�س������ي على وجه �لتحدي������د.. ويقيناً �أن 

مو�عظ بطر�������س �لنا�سك ودموعه �مل�سفوحة 

من �أجل ��ستنقاذ قرب �سيدنا �مل�سيح بالقد�س، 

من �أيدي »�ل�رص��سنة« - �أي �لعرب و�مل�سلمن 

آذ�ناً  يف حلم������ة و�حدة - م������ا كانت لتج������د �

أوروب������ا وعر�سها لول �أن  �ساغية يف ط������ول �

�سالمي������ة يف ذلك �حلن  �لدول������ة �لعربية �لإ

كان������ت يف حالة مزرية من �ل�سعف و�لتفكك 

و�ن�������رص�ف كل ولية، �أو حتى مدينة �أحياناً، 
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�إىل �لهتم������ام باأو�ساعه������ا �خلا�سة يف �سبه 

��ستق������الل، �أو حتى �ن�سالخ عن ج�سد �لدولة 

�لع������ام، مما جعل �سق������وط �لقد�س من �أيدي 

رتقين ع������ام 1099 لقمة �سهلة  مماليكها �لأ

و�سائغة لغز�تها �ل�سليبين.. 

أي�ساً كان������ت �لقد�س يف مطلع  ثم هكذ� �

أ�سب������ه ما تكون  �لق������رن �لفائ������ت، �لع�رصين، �

بالعن������و�ن �لبارز �لكبري مل������ا �نتهت �إليه حالة 

�ل�سعب، و�لوطن، �لعربين حتت ليل �حلكم 

�لعثماين �لظالمي �لثقيل، يف وقت كانت فيه 

�لقوة »)�ل�سهيوني������ة/ �ل�سليبية(« يف حلمٍة 

و�ح������دة متما�سكة بانتظ������ار �أن يلفظ �لرجل 

خرية ب�سبيل �قت�سام  أنفا�سه �لأ �لرتكي �ملري�س �

رجاء، و�إمنا مع  تركت������ه �لعربية �ملرت�مي������ة �لأ

�لرتكيز بوجٍه خا�س على جوهرة هذه �لرتكة 

أكنافها �لفل�سطينية من  �لتي هي �لقد�������س و�

�إقلي������م �ل�سام �لكبري.. وعل������ى نحو ما كانت 

ذريع������ة »��ستنق������اذ ق������رب �ل�سي������د �مل�سيح« يف 

�ل�سليبي������ات �لغابرة جم������رد �أكذوبة تاريخية 

كربى بهدف ��ستالب خري�ت �مل�رصق �لعربي، 

أي�ساً ه������ي ذريع������ة »�ل�سهيونية/  فكذل������ك �

تب������اع �لديانة  �ل�سليبي������ة« �ملعا�رصة ب������اأن لأ

�ليهودية حقوقاً تاريخية يف �أر�س فل�سطن، 

مر �أكرث م������ن �أكذوبة  مل تك������ن يف حقيق������ة �لأ

�أخرى ب�سبيل �ل�سيطرة على مقدر�ت �لوطن 

م�ساك به بقوة  �لعربي باأكمله، عن طريق �لإ

من عنقه �لفل�سطيني �ل�سعيف، و�ملك�سوف، 

بحيث ل جتديه نفعاً جميع حماولت �نعتاقه 

�إل بحركة �نبعاث قومي �سامل وعميق.. 

�سد  عظم و�لأ فعلى هذ� �ملنت �ملقد�سي �لأ

َزَخماً، رمب������ا على �مل�ستوى �لعامل������ي باأ�رصه، 

�سهام �ملتو��سع، باأن  ن يف هذ� �لإ �ساأكتفي �لآ

أُعلِّق بع�ساً م������ن �لهو�م�س �ملختلفة، ولكنها  �

�ساءة  �لتي ت�س������كل بالنتيج������ة نوعاً م������ن �لإ

�لكافي������ة، ل ملركزية مدينة �لقد�س كعا�سمة 

�رصٍف فخرية للوطن �لعربي وح�سب، و�إمنا، 

وبالق������در نف�سه، ملوقعها �ملرك������زي �أي�ساً يف 

�سميم �أطم������اع غز�تن������ا �لتاريخين، �سمن 

ه������ذ� �لتحال������ف �ل�سيط������اين �لرجيم ما بن 

ورثة �لروح �ل�سليبية �لغابرة، وغالة �حلركة 

�ل�سهوينية �لفاجرة.. 

-2-
»ال�سليبية ال�سهيونية«.. ملاذاّ؟!..

�سارة �إليه، و�لتاأكيد  عل������ى �أن ما جتدر �لإ

عليه بق������وة، هو �أن ��ستخد�من������ا هنا ملفردة 

»�ل�سليبية« �أو حتى »�ل�سهيونية/ �ل�سليبية« 

يف �سيغ������ة و�ح������دة، مل يك������ن، ول������ن يك������ون 

به������دف �ملزيد من ��ستع������د�ء �لعامل �مل�سيحي 

�س������د ق�سايانا �لعربي������ة بعام������ة، و�لق�سية 
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�لفل�سطينية منها بوجه خا�س، ل ول بق�سد 

�إثارة �مل�ساعر و�خلو�ط������ر �سد �أعد�ٍد هائلة 

أتب������اع �لديانة �مل�سيحية عل������ى �مل�ستوى  من �

�لعامل������ي، ممن ي������كاد �لبع�س منه������م يتفهم 

ق�سيتنا �ملركزية �لفل�سطينية هذه، ويتعاطف 

أي�ساً، رمبا �أكرث م������ن عرٍب وم�سلمن  معه������ا �

أنف�سه������م باأنف�سهم،  كثريي������ن، يَدلُّ������ون عل������ى �

�سارة �إليه������م يف مثل هذ�  ول حاج������ة �إىل �لإ

�ل�سياق.. و�إمن������ا �لذي يُحتِّم علينا ��ستخد�م 

هات������ن �ملفردتن.. »�ل�سليبي������ة – و�ل�سهيو 

أنف�سهم ل يريدون  �سليبية«.. هو �أن �أعد�ءنا �

�أن ي�ستخدم������و� �أي بديل لهما على َمرِّ مئات 

�ل�سن������ن.. �إذ عل������ى �لرغم م������ن �أن �أجد�دنا 

أو  �لع������رب �لطيبن، �سو�ًء م������ن عامة �لنا�س �

من طبقة �لعلماء و�ملوؤرخن، قد حر�سو� يف 

�ملا�سي على تو�سيف �أعد�ئهم »بالفرجنة«، 

ل »بال�سليبين«، كنوٍع من �لرتفع عن �إقحام 

أو �لديانة �مل�سيحية بجملتها، يف  �ل�سلي������ب، �

أُو�ر ذل������ك �لعدو�ن �لهمج������ي �لبغي�س، �إل  �

�أن �لغ������ز�ة �لقد�مى مع ذلك قد �أ�رصُّو� على 

�بت������ذ�ل »قد��سة �سليبه������م« باأنف�سهم عندما 

ر�سموه على دروع �سدورهم، عالمًة، و�سعار�ً، 

ن�سان من  ب�سع مامرَّ بذ�ك������رة �لإ وعنو�ن������اً، لأ

�سنوف �لعدو�ن.. 

ومع �أن هذ� �لتع�سب �لديني »�ل�سليبي« 

عم������ى �سد رقعة م�رصقن������ا �لعربي باأكمله  �لأ

لي�ست له �أدنى �سلة بجوهر �مل�سيحية �ل�سمحاء 

�لتي هي يف �حلقيقة بنت هذ� �مل�رصق نف�سه، 

و�إحدى عطاء�ته �حل�سارية �لعظمى لنوعنا 

�لب�������رصي -)فامل�سيح م�سيحن������ا.. و�مل�سيحية 

ر�مي(- �إل �أن  �أوىل دياناتن������ا على �لعه������د �لآ

�ملحر�سن على مث������ل هذ� �لتع�سب �ملرذول 

يف �ملجتمع������ات �لغربي������ة بعام������ة، من رجال 

أو قادة ع�سكرين  أم������ر�ء � أو � دين مهوو�سن، �

مغامرين، �أو طغمات ب�رصية مرتزقة وطامعة 

حتى �جلنون يف خري�ت �ل�رصق، مل يجدو� يف 

جميع �ندحار�تهم �ملريرة يف جملة حروبهم 

وىل ما مينعهم م������ن �لَبياِت �أو  �ل�سليبي������ة �لأ

�لُكمون حتت �ل�سطح يف حماولة ��ستعد�دهم 

و�نتظاره������م لفر�س������ة �ندفاع������ات عدو�نية 

أ�سد قوة ونظاماً  جديدة، يكونون هم فيه������ا �

و�أكرث عدًة وعتاد�ً وتن�سيقاً مما كانو� عليه يف 

أوربان �لثاين، وبطر�س �لنا�سك،  عه������د �لبابا �

وو�ل������رت �مللف�س، ومن �ساكله������م.. بينما يكون 

أ�سد جهاًل  م�رصقنا �لعربي باملقابل، يف حالة �

وتخلف������اً وظلماً وجتزئة مم������ا كنا عليه حتى 

يف عهد ولة �لقد�س وفل�سطن من �ملماليك 

مر هو  رتقي������ن.. وما حدث يف حقيقة �لأ �لأ

�أن هذه �لفر�سة ق������د توفرت لهم يف �أف�سل 

حالتها يف مطالع �لقرن �لفارط �لع�رصين.. 
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فه������ا نحن نرى ذلك �جل������رن�ل �لفرن�سي 

�لبغي�س حق������اً »غورو« وهو ي������ردد ماأثورته 

�جلبان������ة �حلاق������دة فوق قرب �س������الح �لدين 

يوبي يف دم�سق: »ها نحن عدنا يا �سالح  �لأ

�لدين«!!.. م������ن قبيل �لتاأكيد على »�لطبيعة 

�ل�سليبية« �خلال�س������ة لحتالل هذ� �ل�سطر 

�لرئي�سي من �إقليم �ل�سام �لكبري.. 

أي�ساً ذل������ك �جلرن�ل  ث������م ها نحن ن������رى �

أللنبي«، وهو  خ������ر »� نكلي������زي �للئيم هو �لآ �لإ

يخاطب �ملقد�سين خ�سو�ساً، و�لفل�سطينين 

قليم  عموم������اً، يف �ل�سط������ر �جلنوبي م������ن �لإ

نف�س������ه، ومن عل������ى درج قلع������ة �لقد�س على 

مدخل باب �خللي������ل: »�ليوم �نتهت �حلروب 

�ل�سليبية«!!

ثم ها نحن �أخ������ري�ً، ولي�س �آخر�ً، ن�ستمع 

حمق �لرئي�س  مريك������ي �لأ �إىل ر�عي �لبقر �لأ

جورج بو�������س -)ويف مطلع �لق������رن �حلادي 

������ئ �سعبه  و�لع�رصي������ن هذه �مل������رة(- وهو يُعبِّ

وحلفاءه يف حربه �لتدمريي������ة �ملجنونة �سد 

عر�قنا �لذبي������ح بو�سفها »حرباً �سليبية«!!.. 

فيما ي�ستمتع �لبع�س من �أعر�ب هذ� �لزمان 

بتاأبط ذر�عه ومر�ق�سته »رق�سة �ل�سيف« يف 

قلب جزيرتن������ا �لعربية!!.. فاأي حاٍل يا تُرى 

أ�سو�أ من هذ�  قد مرَّ بنا عرب تاريخنا �لطويل �

�حلالّ؟!..

ب������ل ما ج������دوى �أن يح������اول �لبع�س من 

أدبائنا، وحتى مفكرينا �ل�سيا�سين �إن  كتابنا و�

دو� جميع هذه �حلروب من  ُوِجدو�، �أن يُجرِّ

»روحه������ا �ل�سليبية« �لكامنة يف �أعماقها؟!.. 

ولكنها هذه �مل������رة لي�ست �ل�سليبية �ملتذرعة 

بحماية قرب �ل�سيد �مل�سيح.. بل تلك �ل�سليبية 

»ب�سهيونية«  �مللتحمة ع�سوي������اً  �لعجائبي������ة 

�أعد�ء �ل�سيد �مل�سيح!!..

فعلى ذل������ك �آمل �أن يكون و��سحاً متاماً، 

أية حاج������ة للمزيد من  وغني������اً بالتايل ع������ن �

�لتف�س������ري - ناهيك عن �لتربي������ر – ما �لذي 

�أعني������ه عل������ى وج������ه �ل�سب������ط »بال�سليبية 

أبع������د موق������ع على  �ملعا�������رصة«، �إذ ه������ي يف �

طالق عن جوهر �لن�رص�نية �لنقي، بينما  �لإ

هي يف �لوقت نف�سه يف حالة ��ستبطان عميق 

ب�سع ما يف »�ل�سهيونية« من �رصور و�أحقاد  لأ

ن�سان.. �سد بني �لإ

-3-
يف البدء كانت يبو�س.. 

كان������ت �لقد�س عربي������ة »يبو�سي������ة« منذ 

وىل، �أي منذ �أول حجر �تكاأ فيها  ن�ساأته������ا �لأ

على حج������ر.. فلقد بناها �ملل������ك »�ل�سادق« 

�ل������ذي كان يُكنَى مبلك »�ل�سالم« قبل حو�يل 

ألفي �سنة من ميالد �ل�سيد �مل�سيح..  �
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مر  وم������ن هنا و�سفت �ملدين������ة يف �أول �لأ

مبدين������ة »�سامل«.. ثم ملا طغ������ى عليها �لطابع 

�لكنعاين، �أ�سيفت �إليها كلمة »�أورو« �لكنعانية 

�لت������ي تعني )�ملدينة( فاأ�سب������ح ��سمها بذلك 

»�أورو-�سامل«.. ومن هذه �لت�سمية )�ليبو�سية 

– �لكنعانية( �أي �لعربي������ة �ل�سحيقة.. ��ستق 

فيما بعد ��سمه������ا �لتور�تي بالرطانة �لعربية 

»�أور- �سالي������م« وهو �لذي يعتق������د �لبع�س، 

�سل..  أنه عربي �لأ أ � خطا

ن مبوجب �لرو�ية  و�ملعلوم لدينا حتى �لآ

أية  �لديني������ة �لتور�تي������ة، ولي�س ��ستن������اد�ً �إىل �

حقيقة تاريخية ثابتة، �أن �لنبي �إبر�هيم كان 

هو �لذي ق������اد �أول موج������ة »عرب�نية« -)�أي 

غ������ري يهودية ول �إ�رص�ئيلية(-  يف �لتاريخ �إىل 

أر�������س فل�سطن.. بينما كانت مدينة �لقد�س  �

)حتى بهذه �لرو�ي������ة ذ�تها( قائمة قبل ذلك 

بزم������ن غري معلوم.. فلق������د خرج ملك �سدوم 

ل�ستقبال������ه، وملكي �سادق ملك �ساليم، )كما 

�سح������اح 14 من �سفر �لتكوين(.. وبعد  يف �لإ

ذل������ك �لتاريخ ل قبله حدث������ت م�ساألة �لوعد 

ع������ي �خلر�فة  له������ي �ملوه������وم، حي������ث تَدَّ �لإ

�لتور�تية �أن �لرب خاطب �إبر�هيم قائاًل: 

ر�س من نهر م�رص  »لن�سلك �أعطي هذه �لأ

�سحاح 15  �إىل �لنهر �لكبري نهر �لفر�ت« )�لإ

من �ل�سفر نف�سه(.. 

وبعد تلك �حلادثة مبا يقل عن قرن من 

�لزم������ان وقع �خلروج �لع������رب�ين �ل�سامل من 

�أر�س كنعان �إىل �أر�س م�رص، على حن بقيت 

�لبالد قر�ب������ة �ألف �سنة بع������د ذلك �خلروج 

ر�مي،  حمتفظة بطابعها �لكنعاين، ومن ثم �لآ

�أي �لعربي �ل�سحيق على �حلالن.. 

ث������م يف �لقرن �لثاين ع�������رص قبل �مليالد، 

متكن �لنبي مو�سى من �أن يتزعم قومه �ليهود 

�رص�ئيلي������ن ، �ملطاردين يف  أو �لإ ه������ذه �ملرة، �

م�������رص، ولكنهم لي�سو� م������ن »عرب�نيي« �لنبي 

طالق، يف  �إبر�هيم باأي �سند تاريخي على �لإ

حملة لغزو فل�سطن، فخرج بهم من م�رص �إىل 

�سيناء حي������ث تلقى �لو�سايا �لع�رص على جبل 

أربع������ن �سنة مل يتمكن  �لط������ور، ولكنه خالل �

م������ن مو��سلة �لزحف �سم������الً، �إىل �أن ق�سى 

نحبه يف قلب �سيناء، وخلفه قائده �لع�سكري 

ي�س������وع بن نون، �لذي دخل �أريحا حو�يل عام 

1180ق.م »و�أحرق������و� �ملدين������ة بالنار مع كل 

آنية �لنحا�س  م������ا بها. �إمنا �لف�سة و�لذهب و�

و�حلدي������د جعلوه������ا يف خز�نة بي������ت �لرب« 

�سحاح 24 من �سفر ي�سوع(.. ولكن هوؤلء  )�لإ

ن، ولي�س �لعرب�نين �أحفاد  �لغز�ة �ليهود، �لآ

�إبر�هيم، مل ت�ستتب لهم �ل�سيطرة �لفعلية على 

خرى، وخا�سة  بع�س �ملدن �لفل�سطيني������ة �لأ

آو�خ������ر �لق������رن �لتايل عام  �لقد�������س، �إل يف �

1049 ق.م.
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فخالل ه������ذ� �لزم������ن �لطوي������ل كله من 

بد�ية �لتاريخ �لفل�سطيني �لقدمي كانت �سلة 

�ليه������ود مقطوعة متاماً باأر�س كنعان، مع ما 

قد تدعيه بع�������س �لرو�يات دون �سند علمي 

أنه قد �سبق له������م �لت�سال بها  موثوق م������ن �

خالل �لق������رن �لر�بع ع�رص مبوجب وثائق تل 

�لعمارنة.. ومهما يكن من �ساأن تلك �لرو�ية، 

فاإن �لبالد ظلت خالل هذ� �لزمن �ملديد كله 

حمتفظة متاماً بطابعها �لعربي �لقدمي، دون 

أنها �ختلطت  �أن يقوم �أي �ساهٍد تاريخي على �

�رص�ئيلي من  أو�لإ قبل ذلك بالتاأثري �ليهودي �

أو بعيد..  قريب �

وكما �أن �لعالم������ة �ليهودي »ت�سوم�سكي« 

ر قر�ءه من �عتماد �لرو�يات – ناهيك  يُح������ذِّ

ع������ن �خلر�ف������ات �لدينية- كم�س������در لكتابة 

ن »�لتاأريخ« علم عقلي  �لتاري������خ �لب�������رصي، لأ

ي�ستل������زم �لتدقيق و�لتحقي������ق، ولي�س جمرد 

»�إمي������ان« �أعمى مبا �َسنَّف������ه َكتََبُة �لتور�ة من 

وىل  حكايات، ف������اإن كامل عالق������ة �ليهود �لأ

باأر�س كنعان، فل�سطن، وعلى ق�رصة �ل�سطح 

�خلارجي لتاريخ ه������ذ� �ل�سطر �جلنوبي من 

�إقليم �ل�س������ام �لكبري، ت������كاد تنح�رص ما بن 

وىل �ملمت������دة من �لقرن  ربع������ة �لأ �لقرون �لأ

�حلادي ع�رص �إىل �لقرن �ل�سابع قبل �مليالد، 

نف�سهم نوعاً  حيث ��ستطاع������و� �أن يحققو� لأ

من �ل�سلط������ة �لزمنية عل������ى مو�قع متفرقة 

م������ن �أر�س فل�سطن، خا�سة على عهد �لنبي 

د�وود، َفولَ������دِه �لنب������ي �سليم������ان، وذلك من 

خالل ما تعارف عليه �ملوؤرخون �ليهود با�سم 

»�ململك������ة �ملتحدة« �لتي �رصعان ما �ن�سطرت 

يف �سنة 975 قبل �مليالد، لي�س �إىل مملكتن 

�ثنتن كما حتب �لرو�ي������ة �لتور�تية �أن توؤكد 

عل������ى ذل������ك، و�إمن������ا �إىل �سب������ه »َم�ْسَيَختن« 

دينيت������ن، عدوتن، متناحرت������ن، �إىل درجة 

�لتال�سي و�ل�سمحالل.. �أولهما هي »مملكة 

يهوذ�« �لت������ي �تخذت »�أورو- �سامل« �لكنعانية  

أور�ساليم«( مقر�ً  بلفظة »� )�ملرطونة عرب�نياً 

له������ا.. و�لثانية هي »مملك������ة �إ�رص�ئيل« �لتي 

لََط������اأَْت �إىل �ل�سمال منه������ا يف مدينة نابل�س 

آن������ذ�ك با�سمه������ا �لكنعاين �لقدمي  �ملعروفة �

»�سكيم«

�سوري������ون  وهك������ذ�، وبع������د �أن �جت������ث �لآ

و�لبابليون هات������ن »�ململكتن – �مل�سيختن« 

م������ن جذورهم������ا ما ب������ن �لقرن������ن �ل�سابع 

و�ل�ساد�س قبل �مليالد، فاإن �أر�س كنعان ظلت 

هي نف�سها �أر�س كنع������ان، بكامل ماأهوليتها 

�سالء  �لب�رصية من جانب مو�طنيها �لعرب �لأ

�مل�ستدمي������ن على َم������رِّ جمي������ع �لع�سور، يف 

حن يرغب �مل������وؤرخ �ليهودي �لعادي بنزعته 

�لتقليدي������ة يف تزوير كل ما يقع بن يديه من 



هوام�س مقد�صية

العــــــدد 544 كانون الثاين   1��2009

�أور�ق �لعملة حتى حقائق �لتاريخ، يف ت�سوير 

�لوجود �ل�سطحي، و�لطارئ، و�لعابر، لنوعه 

ل  �ليهودي يف ذلك �لزمن �ملحدود، وكاأنه يُ�سكِّ

كامل �لتاريخ �لفل�سطيني �لقدمي، عن طريق 

أو �إ�سكات، �أو حتى حترمي كل ما هو  �إغفال، �

غري يهودي من ذلك �لتاريخ!!.. و��ستعا�سو� 

أ�سفار  عنه بذلك �لك������مِّ �لهائل من خر�فات �

�لت������و�رة �لت������ي �رصعان م������ا �أ�سبحت مبنزلة 

»�لتاري������خ �ملقد�س« �ل������ذي ينبغي على قارئ 

»�لعه������د �لق������دمي« يهودي������اً كان، �أم م�سيحياً 

د�ً كما يف �لطائف������ة �لربوت�ستنتية مثاًل  ُمتهوِّ

أية حماكمة  �أن يوؤمن به على �إطالقه، وبدون �

أو بعيد، �إىل ما مياثل  عقلي������ة له من قري������ب �

دعوى »�لهولوكو�ست« �ملعا�رصة �لتي ي�ستحيل 

عل������ى �أعظم �ملفكرين �لعاملي������ن �أن يتعاملو� 

معها حتى مبنهج �ل�سك »�لديكارتي« �ملو�سل 

�إىل �ليق������ن، و�إل دفعو� حياتهم، �أو حريتهم، 

أم������ام قو�س �لعد�ل������ة �لفرن�سية  ثمن������اً لذلك �

مث������اًل، وحت������ت �سط������وة قان������ون »فابيو�س / 

غي�سون«!!.. 

أية حال، فاإن �أي وجود لهذ� �لنوع  وعلى �

�ليهودي يف �أر�س فل�سطن، خا�سة من بعد �أن 

�أطلق �ملل������ك �لفار�سي »�أح�سوير�س« �رص�حهم 

�رص �لبابلي.. ثم من بع������د �أن �نقلبو�  م������ن �لأ

عل������ى منقذهم �لفار�سي ه������ذ� با�سطفافهم 

�سكندر �لكبري«  قوى »�لإ �إىل جانب خ�سمه �لأ

�سحاح �لثامن من �سفر د�نيال(..  )كما يف �لإ

ثم من بعد �أن �قتلع �لرومان �سوكتهم ب�سورة 

�سب������ه جذرية يف خربة »م�سعدة« على �لكتف 

�جلنوبي �لغربي للبح������ر �مليت، فيما يعرف 

عاملياً بعقدة »�مل�س������اد�«.. فاإن �أي وجود لهم 

يف �أر�س فل�سطن عرب كل هذ� �لزمن �ملديد 

مل ي������زد عن كونه �سبه وج������ود غجري، عابٍر، 

و�سطحي، وغري حم�سو�س..

ألفي �سنة..   وهك������ذ� �إىل ما بعد قر�ب������ة �

مع �نعقاد موؤمتر »بال« عام 1897.. فموؤمتر 

»كامبل برنمان« عام 1906.. فوعد »بلفور« 

قامة  ع������ام 1917.. فاإعالن بن غوري������ون لإ

�رص�ئيلية« ع�سي������ة �لليلة �لبارحة  دولت������ه »�لإ

فق������ط يف ع������ام 1948.. وكل م������ا عد� ذلك 

من �دع������اء بالوجود �ليه������ودي �مل�ستدمي يف 

فل�سطن، ما هو �إل قب�ُس �لريح، وباطل كل 

باطيل!!.. �لأ

-4- 
ل ي�سكن معهم اأحٌد من اليهود!!

ن ما يزيد عن ع�رصين قرناً  ها قد مر �لآ

عل������ى تاأ�سي�س مدينة �لقد�������س على يد �مللك 

�لعرب������ي �ليبو�سي »�ل�س������ادق ملك �ل�سالم«، 

ن بانتظار �أن تت�رصف، ويت�رصف  فيما هي �لآ
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معها �لعامل كله، مبي������الد �سيدنا �مل�سيح على 

مرم������ى �حلجر منها، يف مغ������ارة بيت حلم.. 

وخ������الل ه������ذ� �لدهر �ملدي������د كل������ه، كانت 

أك������رث من �أي مو�سع �آخر يف  مدينة �لقد�س، �

رقعة �لعامل �لقدمي مرك������َز �ملثلث �حل�ساري 

�سالع تقريباً، و�لذي ترعرعت  �ملت�س������اوي �لأ

�حل�س������ارة �لفرعوني������ة يف ز�ويته �جلنوبية، 

�سوري������ة و�لبابلية و�لفار�سية  و�حل�سار�ت �لآ

يف ز�ويت������ه �ل�سمالية �ل�رصقي������ة، و�حل�سارة 

غريقية – يف  �لهيلينية – وريثة �حل�سارة �لإ

ز�ويته �ل�سمالية �لغربية.. 

لقد كانت �لقد�س، يف زمن �ل�سلم، نقطة 

متازٍج وتفاعل ما بن هذه �حل�سار�ت �لتي 

توؤلف تاري������خ �لعامل �لق������دمي.. و�أما يف زمن 

�حل������رب، فلقد كان �حتاللها مبثابة �لعالمة 

�لقيا�سية لزحف �إحدى زو�يا هذ� �ملثلث على 

خرين.. ولع������ل با�ستطاعة �ملوؤرخ  ز�ويتيه �لأ

أ�سا�������س و�سع مدينة  ن �أن ي�سن������ف، على � �لآ

و�ساع  �لقد�������س يف ذلك �لزم������ن �ل�سحيق، �لأ

ث������ايفِّ �حل�سارية �لتي كانت  �لعامة لتلك �لأَ

زمنة..  �سائدة يف تلك �لأ

يف ع������ام 63 قبل �ملي������الد، �حتل �لقائد 

�لروماين »بومبي« مدين������ة �لقد�س، وفر�س 

قلي������ة �ليهودية �ملقيمة فيها �أن تقدم  على �لأ

ذبيحة يومية �أمام �لهيكل با�سم قي�رص روما 

عو�ساً عن �لرب �ليهودي.. »يهوه«

أم������ا و�أن معظ������م �ملر�ج������ع �لتاريخي������ة،  �

�ملتد�ولة، عن هذه �لفرتة، متاأثرة �إىل حد كبري 

وروبية »�لنه�سوية« يف  مبنجز�ت �ملدر�سة �لأ

علم �لتاريخ.. ثم على �عتبار �أن هذه �ملدر�سة 

غالباً ما ت�ستقي مادتها عن هذه �ملنطقة من 

م�س������ادر دينية، ذ�ت ج������ذور يهودية تور�تية 

بطبيعة �حلال.. ف������اإن ما قد يرت�ءى للقارئ 

أنه مل تكن هنالك  وىل، هو � �لعادي، للوهلة �لأ

أق������و�م �أخرى ت�سك������ن �لقد�س يف هذه �لفرتة  �

غري �ليه������ود!!.. بل �إن موؤرخ������اً عربياً ذ�ئع 

�ل�سيت، ه������و �لدكتور »فيليب حتي«، يعطي 

قارئه �لنطباع عن هذه �لفرتة، وهو يتحدث 

عن �سورية �جلنوبية، باأن �ليهود هم ج�سدها 

�سليون يف حمور  �حلقيقي، ولي�س �ل�سكان �لأ

�هتمامه باأكرث من جماعات ثانوية تعي�س على 

هام�س �لوجود �ليهودي يف فل�سطن !!.. بل 

�إن هذ� �ملوؤرخ �لعربي عينه، �إذ يتحدث عما 

عد� �لقد�س من �ملدن �لفل�سطينية �لقدمية، 

فاإنه ين�سب بناء مدين������ة »طربية« �إىل �ليهود 

أننا نعلم ب�سورة علمية قاطعة، �أن �لذي  مع �

بنى �ملدينة هو »طيباريو�س« �لروماين، �لذي 

جاء ��سمها من ��سمه.. »طربية«.. 

أبو�ب فجر  ن على � ثم ها هي �لقد�س �لآ

�لدولة �لعربية،  ولكن ��سمها كان قد تغري يف 

�لعه������د �لروماين �عتبار�ً من منت�سف �لقرن 
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�لثاين بعد �مليالد، فاأ�سبح »�يليا كابيتولينا«، 

خرية  ومن ثم »�إيلياء«.. ويف هذه �لت�سمية �لأ

يقول �لفرزدق: 

ولُت��ُه نحُن  اهلِل  بيُت  وبيتاِن.. 

ُف  ي��ل��ي��اَء ُم�����رَصَّ َوق�����رٌص ب��اأع��ل��ى اإِ

أنه مل يكن يف دخول �لقد�س يف  و�حلقيقة �

ظل �لدولة �لعربية ما تختلف فيه عن �سائر 

خرى،  �ملدن �ل�سوري������ة و�لعر�قية و�لعربية �لأ

�إذ كان ذلك »حترير�ً وطنياً خال�ساً« من ربقة 

�حتالٍل �أجنبي، فار�س������ي وروماين ذميم، ومل 

يطلق علي������ه �أجد�دنا �لقد�مى �سفة »�لفتح« 

أو �لعدو�ن على قوٍم �آخرين،  مبعنى �لقه������ر، �

و�إمنا مبعنى �لفاحتة ملرحلة جديدة يف تاريخ 

مة �ملجي������دة.. �إل �أن ما �متازت به  ه������ذه �لأ

�لقد�س عن غريه������ا يف حركة �لتحرير تلك، 

مان« �لت������ي منحها �خلليفة  كان »وثيق������ة �لأ

ه������ل �ملدينة، ومعظمهم  عمر بن �خلطاب لأ

م������ن ن�سارى �سعبن������ا �لفل�سطيني �لعربي يف 

أقلية حم������دودة جد�ً من  ذل������ك �حلن، م������ع �

غريق..  �لن�سارى �لإ

أو »�لعهدة  مان ه������ذه.. � تقول وثيق������ة �لأ

�لعمرية« بت�سميتها �لغالبة: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

»ه������ذ� م������ا �أعطى عب������د �هلل عمر، �أمري 

مان«.  �ملوؤمنن �أهل �إيلياء من �لأ

نف�سه������م، و�أمو�لهم،  أمان������اً لأ »�أعطاه������م �

ولكنائ�سه������م، و�سلبانه������م، �سقيمها، وبريئها، 

أنه ل تُ�سك������ن كنائ�سهم، ول  و�سائ������ر ملته������ا، �

تُه������دم، ول يُنتق�س منها ول من خريها، ول 

م������ن �ُسلُِبهم، ول من �س������يء من �أمو�لهم، ول 

يُكرهون على دينه������م، ول يُ�سارُّ �أحد منهم، 

ول يَ�سكُن باإيلياء معهم �أحٌد من �ليهود«.. 

أَهل �إيلياء �أن يُعطو� �جلزيَة كما  »وعلى �

أَهُل �ملد�ئن، وعليهم �أن يُخِرجو� منها  تُعطي �

�لروم و�لل�سو�س، فمن خرج منهم فهو �آمن، 

وعليه مثل ما عل������ى �أهل �إيلياء من �جلزية. 

ومن �أح������ب من �أهل �إيلي������اء �أن ي�سري بنف�سه 

ومال������ه مع �ل������روم، َويُخلى ِبَيَعُه������م و�ُسلَُبهم، 

أنف�سهم وعل������ى ِبَيِعِهم  فاإنه������م �آمنون عل������ى �

و�ُسلُِبِهم حتى يبلغو� ماأمنهم، فمن �ساء منهم 

أه������ل �إيلياء من  قع������د، وعليهم مثل ما على �

�جلزية، ومن �س������اء �سار مع �لروم، ومن �ساء 

رجع �إىل �أهله، فاإنه ل يُوؤخذ منهم �سيء حتى 

يح�سدو� ح�سادهم«.

»وعل������ى م������ا يف هذ� �لكت������اب عهُد �هلل، 

وذمُة ر�سوله، وذمُة �خللفاء، وذمة �ملوؤمنن، 

�إذ� �أعط������و� �لذي عليهم م������ن �جلزية. كتب 

�سنة 15 للهجرة« 

وهنا ل ي�ستطيع �لدكتور فيليب حتي، ومن 

مريكي،  �ست������اذ �جلامعي �لأ موقع �ملوؤرخ و�لأ
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������رَّ بهذه �لعه������دة ، �لوثيقة، �لتي ي�سح  �أن مَيُ

أعلى للعدل و�لت�سامح  �عتبارها مثاًل قيا�سيا ً�

و�لتو��سع، من دون �أن يُ������َذرذر عليها بع�ساً 

من تو�بل������ه �لتور�تية �حلاق������دة، حيث يوؤرخ 

لتحرير �ملدينة على كل هذ� �لقدر من �لنبل 

�لق�رصي  باإقحامه  و�لفرو�سي������ة،  و�ل�سهام������ة 

�ملكذوب ملثل هذه �لنادرة �لتافهة: 

»�إن دخول �خلليفة �مل�س������ن �إىل �لقد�س، 

ر�كب������اً جم������اًل، لب�ساً رثَّ �لثي������اب، وكان يف 

��ستقباله �سفرونيو�س حامي �لكني�سة �ملع�سول 

�لل�س������ان. قيل �إنه �لتف������ت �إىل �أحد مر�فقيه 

وكلمه قائاًل: حقاً هذ� رج�س �خلر�ب �لذي 

آه قائماً يف �ملكان  تكلم عنه �لنبي د�نيال، ور�

�ملقد�س« !!..

لقد جه������ل �لدكتور »حتِّ������ي«، �أو جتاهل 

�سمى، يف �أمر حترير  �حلقيقة �لعظمى، و�لأ

�لقد�س على ه������ذه �ل�ساكلة �حل�سارية �لتي 

ن�سانية  ل �أظ������ن �أن لها نظ������ري�ً يف دللتها �لإ

أن������ه كان يف مقدور �خلليفة  �ل�سامية، وهي �

ٍي م������ن قادة جند  �بن �خلط������اب �أن ياأذن لأ

أو �أبي  �ل�س������ام �لعظام، خال������د، �أو �رصحبيل، �

عبيدة، �و �بن �لعا�س، ب������اأن ياأذن �أيُّ و�حد 

من هوؤلء لنفٍر حم������دوٍد من رجاله باقتحام 

مدين������ة �لقد�س عن������وة، ويف ملح �لب�رص، ومن 

أية حماذير ع�سكرية من �أي  دون �لوق������وع يف �

قبيل، ولكنه، وبرغم ذلك كله، )َخَف�َس جناح 

وىل �لقبلتن وثالث  �ل������ُذلِّ م������ن �لرحم������ة( لأ

�حلرم������ن، م�رصى حممد وموئل �مل�سيح، فما 

�إن �ت�سل به »�سفرونيو�س« ب�سبيل �أن يُ�سلِّمه 

أينا ف������احت �مل�رصق،  �ملدين������ة يد�ً بي������د حتى ر�

و�ملغرب، وه������و ي�سعى �إليه عن طيب خاطر، 

وعلى �سنام ناقة تن������اوب �متطاءها مع �أحد 

مي������ال!!.. فهذه، يف  مر�فقي������ه عرب مئات �لأ

ن�سانية �لعليا �لتي  مثولة �لإ �عتقادي، هي �لأ

كان ينبغ������ي لفيليب حت������ي، �أو غري حتي، �أن 

ي�سدد �لرتكيز عليه������ا يف مثل هذ� �ل�سياق.. 

وبعيد�ً ج������د�ً عن نبوءة »د�نيال« �أو غريه من 

َكتََبِة �لتو�رة!!.. 

عل������ى �أن ما ينبغ������ي �أن ي�ستوقفنا طوياًل 

يف ن�سِّ »�لعه������دة �لعمرية«، ورمبا يف �سياق 

لحق، ه������و مطل������ب »�سفرونيو�س« �حلريف 

د من �خلليفة �أل ي�سكن مع ن�سار�نا  و�ملُح������دَّ

�لفل�سطيني������ن �لقد�مى يف �لقد�س �أحد من 

مر ما له من دللة عميقة  �ليهود.. ولهذ� �لأ

�سب������اع يف غري هذ�  ت�ستح������ق مزيد�ً م������ن �لإ

�ملجال!!..  

 -5-
يهود هذا الزمان!!..

عا�س������ت �لقد�س ع�رصه������ا �لذهبي حتى 

أو��س������ط �لعهد �لعبا�سي، ث������م �أخذت تدخل  �
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تدريجياً )مع ��سمحالل �ل�سخ�سية �لعربية( 

�سالمية..  طار �لف�سفا�س للدولة �لإ يف �لإ

لقد كان خط������اأ �لدولة �لعبا�سية �لذي ل 

ميك������ن �غتفاره تاريخياً، هو �بتعادها مبركز 

�لدول������ة �لعربية من دم�س������ق �إىل بغد�د على 

خ������رى، وحتت  تخ������وم �لعنا�������رص �لقومية �لأ

تاأثريها بال�رصورة، وذلك من حيث كان يجب 

يف كر�س������ي �خلالفة �أن يتو�سط قلب �لدولة، 

ل �أن يلطاأ باأطر�فها �لبعيدة، خا�سة يف دولة 

طر�ف، ويف زمن يافع فقري  كربى مرت�مية �لأ

أنن������ا ل ن�ستطيع �أن نعيد  �ملو��سالت.. �أما و�

�سناعة �ملا�س������ي، فال �أقل من وعيه و�إدر�ك 

مغازيه.. 

ولكن، ويف �أو�خر ه������ذ� �لع�رص �لذهبي 

)م������ن بع�س جو�نبه(، ب������د�أت �أو�سال �لدولة 

�لعربي������ة تتف������كك تدريجي������اً �إىل �أن ظهر يف 

فل�سط������ن عي�سى بن �ل�سي������خ �ل�سيباين �لذي 

آنذ�ك، وما  ��ستقل بها عن بغ������د�د �ملتهالكة �

أقب������ل �لقرن �لعا�رص �مليالدي حتى دخلت  �إن �

خ�سيدية،  م�رص و�ل�س������ام يف ظل �لدول������ة �لإ

و�عتبار�ً من ذلك �لتاريخ دخلت �لقد�س، مع 

غريها، حتت جنح �لليل �ل�سعوبي �لبغي�س.. 

وهك������ذ�.. مل يكن �لقرن������ان �لعا�رص و�حلادي 

ع�������رص، عل������ى طولهم������ا، باأكرث م������ن مقدمة 

طماع  تاريخية �ست������وؤدي حتم������اً �إىل تفتح �لأ

وروبي������ة يف �لوط������ن �لعرب������ي.. وخ������الل  �لأ

هذين �لقرن������ن من �لتعبئة و�ل�ستعد�د على 

وروبية، كان������ت �ل�سورة  مت�س������ع �لبل������د�ن �لأ

�سف و�لرثاء..  �لعامة للقد�س تدع������و �إىل �لأ

فلقد �أخذت �ملدين������ة تتنازعها �أيدي �لقادة 

أ�سب������اه �خللفاء، �إىل �أن تقلبت  �لع�سكرين، و�

خالل ما ل يزيد ع������ن مئة و�ستن �سنة على 

خ�سيدي،  عدة عهود متناحرة، هي �لعهد �لإ

فعهد �لفاطمين، فعهد �ل�سلجوقين، فعهد 

خري �لذي  رتقي������ن عام 1077.. ه������ذ� �لأ �لأ

فو�ه �ل�سليبين عام  أ�سلمها لقمة �سائغ������ة لأ �

 ..1099

أو��سط هذه �لفرتة، تقريباً،  أننا، يف � على �

�سنقف عند نقطت������ن جديرتن باملالحظة، 

�أولهما تُ�َسوِّر حالة �لزدهار و�لرخاء �لعام 

�لت������ي بلغتها مدينة �لقد�������س يف ظل �لدولة 

�لفاطمي������ة.. و�لثاني������ة �لنقي�س������ة لها، ويف 

�لعهد �لفاطمي نف�سه، ت�سجل �نتقال �لنفوذ 

�ليهودي من فل�سطن كلها، و�إحد�قه بكر�سي 

�خلالفة يف �لقاهرة.. 

فمن جهة �أوىل، يقدم لنا »�ملقد�سي« هذ� 

�لو�سف ملدينة �لقد�س، يف قوله: 

»بي������ت �ملقد�������س لي�س يف مد�ئ������ن �لكور 
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�أكرب منها.. لي�س������ت �سديدة �لربد، ولي�س لها 

حر، وقلما يقع بها ثلج.. تلك �سفة �جلنة.. 

بنيانها حجر، ل ت������رى �أح�سن منه، ول �أتقن 

من بنائها، ول �أعف م������ن �أهلها ، ول �أطيب 

أ�سو�قها، ول  م������ن �لعي�س بها، ول �أنظف من �

�أكرب من م�سجدها، ول �أكرث من م�ساهدها.. 

عنبها خطري ولي�س ملعتقتها نظري، وفيها كل 

حاذق وطبي������ب، و�إليها قل������ب كل لبيب، ول 

تخلو كل يوم من غريب!!«.. 

خ������رى، �ملغايرة، فاإن  أم������ا من �جلهة �لأ و�

غلب(،  �ل�ساعر �لر�سيِّ )�بن �لبو�ب على �لأ

ي�س������ور لنا بغري قليٍل م������ن �ل�سخرية �ملرة ما 

قد بلغ������ه �لنفوذ �ليهودي م������ن �سيطرة على 

�خلليفة �لفاطمي وبطانته يف �لقاهرة: 

َبَلُغوا ق�د   الزماِن   ه�ذا   َي�ُه�وُد  

َم�َل�كوا وق�����د    اآم�اِل�ه�م   غ�اي�َة  

عندُهُم امل�����اُل   و   ، فيه�م  الِع��زُّ  

وم��ن��ه�����ُم   امل�����س�����ت��������س��������اُر  وامَل�����ِل��ُك

َلُكم اأهل م�رص لقد  ن�سحُت   يا 

ال�َف�َل�ُك َد   َت�����َه�����وَّ ق�د     ، �ودوا  َت�هُّ

وعند ذلك متاماً – �أي مع تغلغل �لنفوذ 

�ليهودي يف �ل�سلط������ة �لفاطمية- كانت نذر 

وىل تق������رع ب�سدة على  �حل������رب �ل�سليبية �لأ

بو�ب.. �لأ

-6-
اإذًا، ماذا يريد ال�سيطان؟!..

أوربانو�س �لثاين« من  ما �إن �نتهى �لبابا »�

�إلقاء خطابه �ل�سه������ري يف كلريمونت بفرن�سا 

َّ�اً دهماء �أوروبا على ��ستعادة  عام 1095، حاث�

قرب �ل�سيد �مل�سي������ح )من �أيدي �لغا�سبن!!(، 

حت������ى دوت يف �أوروبا كله������ا �سيحة �حلرب 

�مل�سعورة: 

»هكذ� يريد �هلل.. هكذ� يريد �هلل«!!.. 

وغن������يٌّ ع������ن �لذك������ر �أن ه������ذه �ل�سيحة 

�نطلقت يف �آن معاً من �أفو�ه بع�س �ملتدينن 

ج، ولكن، ويف �لوق������ت نف�سه من �أفو�ه  �ل�ُس������ذَّ

جميع �لتج������ار، و�لل�سو�س، وقطاع �لطرق، 

مر�ء �ملغامرين..  و�لأ

أرب������ع، حتى كانت  وم������ا ه������ي �إل �سنو�ت �

�جليو�������س �لتي ��ستجابت لنف������ري �لبابا تدك 

أ�سو�ر �لقد�س، وجتتاحه������ا كيوم �لطوفان..  �

وتذك������ر حت������ى �مل�س������ادر �لالتيني������ة نف�سها 

أك������و�م من �لروؤو�س  �أن �لنظ������ر كان يقع على �

قد�م يف �لطرق ويف �ل�ساحات  ي������دي و�لأ و�لأ

�لعام������ة».. وعل������ى �لفور من تل������ك �ملذبحة 

هل �لقد�س كافًة، بعث  �لهائجة، و�ل�ساملة لأ

)منقذو قرب �ل�سيد �مل�سيح ر�سالة �إىل قد��سة 

باباهم( يب�رصونه فيها«باأن خيولهم يف باحة 
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ق�سى كانت تخو�س حتى �لركب  �مل�سجد �لأ

يف بحٍر من دماء �مل�سلمن».. ولعل مما يقع 

يف قناعة �لقارئ �لعادي، و�إىل مرتبة �ليقن، 

�سد �سو�د�ً يف  �أن تلك �للطخ������ة �ل�سليبية �لأ

جمم������ل تاريخنا �لب�������رصي، حا�س������ا �أن تكون 

من«�إر�دة �هلل»�لرحم������ن �لرحيم، �إذ يف مثل 

هذه �حلال������ة، �مل�ستحيلة، ما�لذي كان ميكن 

�أن يريده �ل�سيطان نف�سه �أفظع مما كان!!.. 

�سالمي  ولكن، ولئال يقع عقلنا �لعربي و�لإ

لف، فاإن �ل�سحايا  يف نف�س �خلطاأ، للمرة �لأ

أولئك �لرب�برة �ل�سليبيون  �لذين ��ستهدفهم �

يام على �لعرب  مل يقت�رصو� يف �أي يوم من �لأ

و�مل�سلمن وح�سب، و�إمنا كان م�سيحيو �مل�رصق 

أ�س �لنب������ع �مل�سيحي  �لعرب������ي، وُجلُّه������م من ر�

ورثوذك�سي، على نف�������س تلك �لدرجة من  �لأ

�ل�ستهد�ف، و�ل�سو�هد �لتاريخية على ذلك 

�أكرث بكثري م������ن �أن حت�سى، ولعل من �أوجب 

ورثوذك�سي  �لو�جبات على مفكرنا �لعربي �لأ

�ملعا�رص �أن ينف�س �لغبار بقوة عن مثل هذه 

�حلقيق������ة �ل�سارخة، كي ل يكون من �ل�سهل 

مطلق������اً عل������ى �لعديدين جد�ً م������ن �سحايا 

عمى يف بع�س  �جلهل و�لتخلف و�لتع�سب �لأ

أو�ساطنا �أن ي�سعو� )جميع �لن�سارى( يف نف�س  �

�َسلَِّة �حلروب �ل�سليبية ب�سفة جامعة مانعة، 

وعلى �لعك�س متاماً مم������ا �أو�سى به �هلل يف 

آنه �حلكيم!!..  قر�

و�إل، فما �لذي يعنيه مثاًل موؤرخ �حلملة 

�ل�سليبي������ة �لفرن�سي������ة عل������ى م�������رص، »جان 

دوجو�نف������ي« –)وبالقتطاف من �أنطولوجيا 

رن�س������ت همنغ������و�ي  »رج������ال يف �حل������رب« لإ

– �س73(- عندما يهاج������م ب�سخرية �سمجة 

ر��سي  أنهم م�سيحي������ون يف �لأ ُع������ون � »من يدَّ

�ملقد�سة، ومع ذل������ك فاإنهم يحملون �عتقاد�ً 

أنه ل ميكن  �سبيهاً باعتقاد �لبدو هناك، من �

لرجل �أن تو�فيه �ملنية قبل �أجله �ملعلوم!!«.. 

وتلك يف �عتقاده هي �لهرطقة �ل�رُص�ح!!..

أي�س������اً، م������ا �ل������ذي ميكن �أن  أو، مث������اًل � �

ي�ستخل�س������ه �لقارئ م������ن م�ساحبته للعالمة 

»�ستيف������ن رن�سيم������ان« يف كتاب������ه �ملو�سوعي 

بعن������و�ن »تاريخ �حل������روب �ل�سليبية-  مج1 

– �س 189«، وه������و ي�ساحب بدوره حتركات  

�لقطع������ان �ل�سليبية كذئ������اب جائعة يف �لرب 

�لرتكي، ليقول: 

»ويف منت�سف �سبتمرب، �أوغل ب�سعة �ألوف 

أبو�ب  من �لفرن�سين يف �ملغامرة حتى بلغو� �

مدينة »نيقي������ة«.. فقتلو�«�ل�سكان �مل�سيحين 

يف وح�سية ب�سع������ة، وجرى �لقول �إنهم قامو� 

طفال على �ل�سفافيد!!..  ب�سو�ء �لأ

جابة على مثل هذه  وكائنًة ما تك������ون �لإ

�لت�ساوؤلت �ملحقة، فل�س������ت �أظن �أن جائحة 

عدو�نية �أخ������رى وقعت عل������ى �سطح كوكبنا 
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ر�سي هذ� قد �ت�سفت مبثل تلك �لهمجية  �لأ

�لقيا�سية �لتي �ت�سف بها �حتالل �ل�سليبين 

�لقد�م������ى ملدينة �لقد�س.. وها هم حتى يوم 

�لنا�������س هذ�، ويف �أكرث م������ن �ألف دير يا�سن 

أكنافها، وب�سعار  متالحقة حول �لقد�س ويف �

�لنجم������ة ه������ذه �مل������رة ل ب�سع������ار �ل�سليب، 

يعاودون �إدع������اء �إر�دة �هلل لكل ما يقرتفونه 

من �أفاعيل �ل�سيطان.. و�لرئي�س جورج بو�س 

يف )حو�ر�ت������ه �لروحية مع ربه �خل�سو�سي( 

أب�سع مثال على ذلك!!.. �أقرب، و�

-7-   
�سالم!!..  اإيهًا بني الإ

ولكن، وقبل �أن نكتفي حالياً بهذ� �لقدر 

م������ن مثل هذه �لهو�م�������س �ملقد�سية �ملفتوحة 

فكار،  بطبيعتها عل������ى �ألوف �خلو�ط������ر و�لأ

بط������ول عمر �ملدين������ة، وباأهميته������ا �ملركزية 

�ل�ستثنائي������ة، فلعل ما ينبغي لنا �أن نالحظه 

أي�ساً، هو  بوجه خا�س، ورمبا مبغزى عميق �

ما كانت عليه حياتن������ا �لثقافية �لعربية من 

ُخو�ٍء مري������ع، وفقر �إبد�ع������ي مدقع يف تلك 

�ملرحلة �للعينة بحق معنى �لكلمة، حتى �إننا 

نكاد ل جند َحيِّز�ً حم�سو�ساً يف خز�نة �لرت�ث 

أو �نعكا�سات  ي������ة »��ستجاب������ات« � �لعرب������ي لأ

�إبد�عية عربية، على م�ستوى �ل�سعر، �أو حتى 

على م�ست������وى �لنرث، مبا ميكن �أن يتكافاأ من 

أو بعيد مع حجم »�لتحدي« �ل�سليبي  قريب �

�ل������ذي �كت�سح رقعة �مل�������رصق �لعربي يف ذلك 

�لزم������ان كجائح������ة طاعون جهنمي������ة مهلكة 

أي�ساً، من  للح������رث و�لن�س������ل.. ل ولن نع������رث �

بعد �ندحار تل������ك �ل�سليبيات بحد �ل�سيف، 

آبٍد على  م������ا يحكى لنا، ومب�ست������وى �إبد�عي �

َمرِّ �لزمان، ق�سة �نت�سار�تنا �لظافرة تلك، 

�بت������د�ًء من »حطن« �س������الح �لدين يف دفع 

وروبية �ل�سليبية.. »فعن جالوت«  �لغائلة �لأ

�لظاه������ر بيرب�س يف دف������ع �لغائلتن �ملغولية 

و�ل�سليبية معاً.. 

أية ح������ال، لق������د ��ستوقفني يوماً  وعل������ى �

�ساه������د�ن تر�ثيان يف »�لكام������ل يف �لتاريخ« 

ث������ري، �أحدهما �رصدي تاأريخي يلتقط  لبن �لأ

فرجن  في������ه �سورة جانبية �رصيع������ة لدخول �لإ

ملدينة �لقد�س.. و�لث������اين �ملت�سل به مبا�رصة 

بيوردي حول  �ساهد �سعري لب������ي �ملظفر �لأ

�لو�قع������ة نف�سها.. ول �سك �أن لكٍل من هذين 

�ل�ساهدي������ن دللته �خلا�سة �لت������ي ي�ستطيع 

�إي�ساله������ا، حتى للق������ارئ �لع������ادي، مبنتهى 

�ل�سهولة و�لي�رص –) �أو رمبا �ل�سخرية �أي�ساً(- 

فيما يتعلق مباأ�ساة »�إفط������ار �ل�سائمن« يف 

عا�سمة �خلالفة بغد�د، من جر�ء ما �سمعوه 

عن ماأ�ساة �جتياح �لقد�س!!.. 
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ث������ري )يف كامله يف �لتاريخ-   يقول �بن �لأ

مج8 – �س 189(: 

ق�سى ما يزيد  »وقتل �لفرجن بامل�سجد �لأ

ألفاً، منه������م جماعة كثرية من  على �سبع������ن �

ادهم،  أئمة �مل�سلمن«وعلمائهم وُعبَّادهم وُزهَّ �

وطان وج������اور بذلك �ملو�سع  ممن ف������ارق �لأ

�ل�رصي������ف –)و�أظن �أن »م������ا يعنيه �ملوؤرخ هنا 

هو حيَّ �ملغاربة �لل�سي������ق باحلرم �لقد�سي، 

لوف  و�لغا�سُّ منذ مئات �ل�سنن«بع�رص�ت �لأ

من �أهلنا �ملغاربة 

د �مل������وؤرخ قناديل  ثم، م������ن بعد �أن يع������دِّ

�لذه������ب و�لف�سة وما �إىل ذل������ك من نفائ�س 

�مل�سج������د �لتي �نتهبها �لل�سو�س �ل�سليبيون، 

ي�ستكمل قائاًل:

»وورد �مل�ستنفرون من �ل�سام يف رم�سان 

�إىل بغد�د.. فاأوردو� يف �لديو�ن كالماً �أبكى 

�لعيون، و�أوجع �لقلوب، وقامو� باجلامع يوم 

�جلمعة، فا�ستغاثو� وبكو� و��ستبكو�، وذكرو� 

م������ا دهم �مل�سلمن بذلك �ل�رصيف �ملعظم من 

ولد، ونهب  قتل �لرجال، و�َسبْي �حلرمي و�لأ

مو�ل.. فل�سدة ما �أ�سابهم، �أفطرو�!!«  �لأ

بي  و�أما عن �ل�ساه������د �لثاين �ل�سعري، لأ

بي������وردي، وتالياً مبا�������رصة لنادرة  �ملظف������ر �لأ

نفة �لذك������ر!!.. فل�ست  �إفط������ار رم�س������ان �لآ

أت������ردد يف �لعتقاد باأنه م������ن �أطيب ما قد  �

ر�سح لنا من ب������ن ق�سائد ع�رص �لنحطاط 

أي�ساً �أجد فيه من  دب������ي ذ�ك، بل ولعل������ي � �لأ

ن  �لقيمة �ل�سعرية �لعالية، ن�سبياً، ما يوؤهله لأ

يكون ن�ساً مدر�سياً ثانوياً ي�سيف �إىل ثقافة 

�لتلميذ �لعربي َملْمحاً بارز�ً عن وجوه �ل�سبه 

م�س.. وفاجعتها  ما بن فاجعة �لقد�������س بالأ

�ملاثلة �ليوم.. 

ومن �لق�سيدة 

ال�سواِجِم َمَزجنا دماًء بالدموِع 

للَمراِحِم عر�سٌة  ا  ِمنَّ َيبَق  فلم 

ُه امل���رِء دم��ٌع ُيفي�سُ ُّ ���س��الِح  َو����رصَ

ت ناُرها بال�سوارِم بَّ اإذا احلرُب �سَ

وراءك��م اإن  ���س��الِم  الإ بني  فاإيهًا 

باملنا�سِم ال��ذرى  ُيلِحقَن  وق��ائ��َع 

وِغبطٍة م����ٍن  اأَ ظ��لرِّ  يف  ت��ه��ومي��ٌة  اأَ

ناعِم اخلميلِة  اِر  َك���ُن���وَّ وع��ي�����ٌس 

جفونها ملء  العنُي  َتنام  وكيف 

نائِم ُك��لَّ  اأيقظْت  َه��َف��واٍت  على 
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واإخواُنكم بال�ساِم ُي�سحي َمِقيلُهم

ظهوَر املَذاكي اأو بطوَن الَق�ساِعِم

ن��ت��ُم َت�����س��وُم��ُه��ُم ال����روُم ال��ه��واَن واأَ

وَن ذيَل اخلف�سِ ِفْعَل امُل�سامِلِ رُّ جَتُ

وكم من دماٍء قد اأُبيحْت وِمن ُدَمًى

ِم بامَلعا�سِ ُح�سَنها  َحياًء  ُت��واِري 

وتلك حروٌب من َيِغْب عن ِغمارها

ن��اِدِم ��نَّ  ���سِ بعَدها  َي��ْق��َرع  ِلَي�سَلَم 

ذى عاريب بالأ اأَتر�سى �سناديُد الأ

عاِجِم ي على ُذلٍّ ُكماُة الأَ وُيغ�سِ

��ًة َح��ِم��يَّ َي�����ُذودوا  اإذ مل  َف��َل��ي��َت��ُه��ُم 

وا غريًة باملَحاِرِم نُّ عن الديِن ، �سَ

َحِمَي اإذ  ج���ر  الأَ يف  َزِه����ُدوا  واإن 

َت�������ْوُه رغ��ب��ًة يف ال��غ��ن��ائ��ِم َف���َه���الَّ اأَ

ًة ُمِلحَّ َترُنو  واحل��رُب  َدعوناُكُم 

الق�ساِعِم الُن�سوِر  باأحلاِظ  اإلينا 

ُت�����راِق�����ُب ف��ي��ن��ا غ�������ارًة ع��رب��ي��ًة

باِهِم ُتِطيُل عليها الروُم َع�سَّ الأَ

¥µ
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�خ������رتت )27( وثيقة تتعلق مبدين������ة �لقد�س معظمها ق������ر�ر�ت �تخذتها 

مم �ملتح������دة و�ملنظمات �لتابع������ة لها وه������ي �إذ توؤكد  �جلمعي������ة �لعام������ة ل������الأ

�رص�ئيل������ي �ملتمثل بتجاهل  حق������وق �لعرب يف فل�سط������ن، تدل على �ل�سلف �لإ

�ل�رصعية �لدولية ب������ل �ل�ستخفاف بها و�إهمالها وعدم تنفيذ قر�ر�تها وت�سري 

ع�س������اء �إلز�م �إ�رص�ئيل من و�لدول �لأ  �إىل عج������ز �جلمعية �لعام������ة وجمل�س �لأ

 بالمتثال لها.

من وثائق القد�س

كاتب وباحث �سوري. ❁

ò

❁
ح�سني العودات
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�رص�ئيلي على  لقد ��ستم������ر �لع������دو�ن �لإ

�لقد�س من������ذ قيام دولة �إ�رص�ئي������ل، ثم �أخذ 

أم بالعتد�ء  يتنامى �سو�ء بهدم �أحياء عربية �

هم ب�سم �لقد�س  ماكن �ملقد�سة، و�لأ على �لأ

و�عتبارها عا�سمة لدول������ة �إ�رص�ئيل، و�أخري�ً 

حياء �لعربية حياً بعد �آخر وتو�سيع  به������دم �لأ

نطاق �ملدينة بعد �إحلاقها حتت ��سم )�لقد�س 

�لكربى( ثم �إغر�قه������ا بامل�ستوطنات، وبديهي 

�أن �لهدم و�ل�سم و�ل�ستيطان �أعمال عدو�نية 

تخالف �ل�رصعي������ة �لدولية �لتي � رغم ذلك � 

عمال دون �أن  ماز�ل������ت تتفرج على ه������ذه �لأ

تلوي على �سيء.

توؤك������د �لوثائق مبا ل يقب������ل �ل�سك عدم 

�رص�ئيلية  عم������ال �لإ �ع������رت�ف �أحد به������ذه �لأ

�ل�سائنة و��ستنكار �ملجتمع �لدويل لها، وتدل 

عل������ى ��ستخفاف �إ�رص�ئي������ل بالقانون �لدويل 

و�إهانة �ل�رصعية �لدولية.

وثيقة رقم )1(

العهد العمري

مان الت���ي بعث به���ا اخلليفة  وثيق���ة الأ

عمر بن اخلطاب

لبطريرك الن�سارى �س���فرونيو�س �سنة 

637م، 15 ه�

�سالم و�أكرمنا  �حلمد هلل �لذي �رصفنا بالإ

مي������ان ورحمنا بنبيه حممد )�س( وهد�نا  بالإ

أنقذنا به م������ن �لتهلكة ووحد  من �ل�سالل و�

أيدينا  ع������د�ء وثبت � قلوبن������ا، ون�رصنا على �لأ

وجعلنا �أخوة متحابن فاحمدو� �هلل يا عباد 

�هلل على هذه �لنعمة.

أن������ا عمر بن  أم������ا بعد فه������ذ� عهد مني � �

�خلطاب �أعط������ي لل�سيخ �لوق������ور بطريرك 

مة �مللكية �سفر ونيو�س على جبل �لزيتون  �لأ

مبق������ام �لقد�س �ل�رصي������ف يف �ل�ستمال على 

و�لر�هبات  و�لرهب������ان  و�لق�سو�س  �لرعاي������ا 

أي������ن وجدو� �أن يك������ون عليهم  حي������ث كانو� و�

ن �لذمي �إذ� حف������ظ �أحكام �لذمة  م������ان لأ �لأ

م������ان و�ل�سون منا نحن �ملوؤمنن  وجب له �لأ

أ�سباب  و�إىل من يتوىل بعدن������ا ولتقطع عنهم �

جو�نحه������م كح�س������ب ما قد ج������رى منهم من 

م������ان عليهم  �لطاع������ة و�خل�س������وع وليكن �لأ

وعل������ى كنائ�سهم ودياناتهم وكاف������ة زيار�تهم 

�لتي بيدهم د�خ������اًل وخارجاً وهي: �لقيامة 

وبيت حل������م مول������د عي�سى )علي������ه �ل�سالم( 

أبو�ب  �لكني�سة �لكربى �ملغ������ارة ذ�ت �لثالثة �

قبلي و�سمايل وغربي وبقية �أجنا�س �لن�سارى 

�ملوجودين هناك وهم �لكرج و�حلب�س و�لذين 

فرجن و�لقبط و�ل�رصيان  ياأتون للزيارة من �لإ

رم������ن و�لن�ساط������رة و�ليعاقب������ة و�ملو�رنة  و�لأ

تابع������ن للبطريرك �ملذكور ويك������ون متقدماً 

نهم �أعطو� من ح�رصة �لنبي �لكرمي  عليهم لأ
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و�حلبي������ب �ملر�سل من �هلل و�رصفو� بختم يده 

مان عليهم  �لك������رمي و�أمر بالنظر �إليه������م و�لأ

كذلك نحن �ملوؤمن������ن نح�سن �إليهم ويكونون 

معافن من �جلزية و�لغفر �لو�جب وم�سلمن 

من كافة �لباليا يف �لرب و�لبحر ويف دخولهم 

للقيامة وبقية زيار�تهم ل يوؤخذ منها �سيء. 

و�أما �لذين يقبل������ون �إىل �لزيارة �إىل �لقيامة 

يوؤدي �لن�رص�ين �إىل �لبطريرك درهماً وثلثاً 

من �لف�س������ة وكل موؤم������ن وموؤمنة يحفظ ما 

أم و�لياً يجري  �أمرن������ا به �سلطاناً �أم حاكم������اً �

ر�س غني �أم فقري من �مل�سلمن  حكمه يف �لأ

�ملوؤمنن و�ملوؤمنات. وقد �أعطى لهم مر�سومنا 

ه������ذ� بح�سور جم من �ل�سحابة �لكر�م عبد 

�هلل وعثمان بن عف������ان و�سعد بن زيد وعبد 

خوة �ل�سحابة  �لرحم������ن بن عوف وبقي������ة �لأ

�لك������ر�م. فليعتمد على م������ا �رصحنا يف كتابنا 

أيديهم. و�سلى �هلل  هذ� ويعمل به ويبقى يف �

آل������ه و�أ�سحابه و�حلمد  على �سيدنا حممد و�

هلل رب �لعاملن ح�سبنا �هلل ونعم �لوكيل.

ول �سنة 15  يف �لع�رصين من �سهر ربيع �لأ

أ مر�سومنا هذ�  للهج������رة �لنبوية. وكل من قر�

ن �إىل يوم �لدين  م������ن �ملوؤمنن وخالفه من �لآ

فليك������ن لعه������د �هلل ناكث������اً ولر�سوله �حلبيب 

باغ�ساً.

وثيقة رقم )2(

اق���رتاح هرتزل لل�س���لطان عبد احلميد 

باإن�ساء

جامعة يهودية يف القد�س

1902/5/3

أتق������دم حلكمة جاللتكم  يل �ل�������رصف �أن �

�ملتناهية بالقرت�ح �لتايل: �إين �أدرك �ل�سعوبة 

�لت������ي تو�جه حكومتكم ب�سب������ب ذهاب �سبان 

تركيا لتتلقى �لتعليم يف �خلارج وما يتعر�س 

له هوؤلء �ل�سبان من �سياع خا�سة يف تاأثرهم 

فكار �لثورية مم������ا يجعل �حلكومة �أمام  بالأ

�أحد �أمرين. �إما �أن حترم هوؤلء من �لتدريب 

أو �أن تعر�سهم �إىل خماطر �لغو�يات  �لعلمي �

أنا  �ل�سيا�سية. على �أن هناك حاًل للم�سكلة. و�

أ�سمح لنف�سي ب������كل تو��سع �أن �أقدم حلكمة  �

جاللتكم هذ� �حلل.

�إنن������ا مع�رص �ليهود نلع������ب دور�ً هاماً يف 

أنح������اء �لعامل  �حلي������اة �جلامعي������ة يف جميع �

�ساتذة �ليهود ميل������وؤون جامعات �لبلد�ن  و�لأ

كم������ا �أن هن������اك عدد�ً كب������ري�ً م������ن �لعلماء 

و�ملتخ�س�سن يف جمي������ع �حلقول �لتعليمية 

لهذ� فاإننا ن�ستطي������ع �أن نقيم جامعة يهودية 

يف �إمرب�طوريتك������م ولتك������ن يف �لقد�س مثاًل 

عندها لن ي�سطر �لط������الب �لعثمانيون �إىل 

�لذه������اب �إىل �خلارج ب������ل يبقون يف بالدهم 



من وثائق القد�س

191 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

ويتلق������ون فيها �أف�س������ل �لتدريب وهم �سمن 

�أح������كام بلده������م، و�جلامع������ة �ليهودية تقوم 

بتقدمي �أف�سل م������ا تقدمه �أح�سن �جلامعات 

ومد�ر�س �لتدريب �ملهني ومد�ر�س �لزر�عة. 

ولن تق������دم مثل ه������ذه �ملوؤ�س�س������ة �إل ما هو 

�أف�سل وعندها تقوم بدورها يف خدمة �لعلم 

و�لطالب و�لبالد.

وثيقة رقم )3(

جنليزية( جلنة التحقيق الع�سكرية )الإ

للتحقيق يف اأ�س���باب ال�سطرابات التي 

وقعت يف القد�س

)1(
يف 20 اأبريل �سنة 1920

قام �لثائرون من �لعرب يف مدينة �لقد�س 

بهج������وم )وح�سي( على �ليهود و�أمو�لهم وقد 

قتل خم�سة من �ليهود وجرح 211 وقد �أعيد 

م������ن �إىل ن�سابه بتدخل كتائب من �جلي�س  �لأ

أربعة  �لربيطاين وكان عدد �لقتلى من �لعرب �

و�جلرحى 21.

وقد قررت جلنة �لتحقيق �لع�سكرية ))مل 

أ�سب������اب �ل�سطر�بات  يطب������ع تقريرها(( �أن �

هي ما ياأتي:

أ � خيب������ة �أمل �لعرب لعدم تنفيذ �لوعود  �

با�ستقاللهم �لتي يدع������ون باأنها �سنحت لهم 

أثناء �حلرب. �

ب � �عتقاد �لعرب باأن وعد بلفور يت�سمن 

�إن������كار�ً حلق م�سريهم وخوفه������م من �إن�ساء 

�لوطن �لقومي �لذي يعني �لزيادة �لهائلة يف 

�لهجرة �ليهودية �لتي �ستوؤدي �إىل �إخ�ساعهم 

ل�سيطرة �ليهود �لقت�سادية و�ل�سيا�سية.

ج � �زدياد حدة �ل�سع������ور ب�سبب �لدعاية 

�لت������ي تبث من خ������ارج فل�سط������ن م�سحوبة 

مري في�سل ملكاً على �سورية �لتي  باإعالن �لأ

�أعيدت له������ا وحدتها وتنمو فك������رة �لحتاد 

�سالم������ي م������ن ناحية  �لعرب������ي و�لحت������اد �لإ

وب�سبب ن�س������اط �للجن������ة �ل�سهيونية موؤيدة 

أنح������اء �لعامل من  مب������و�رد ونف������وذ �ليهود يف �

خرى. �لناحية �لأ

وثيقة رقم )4(

مم املتحدة  من قرار اجلمعية العامة لالأ

بتق�سيم فل�سطني

)املتعلق بالقد�س( 1947/11/29

واملواق���ع  واملب���اين  املقد�س���ة  ماك���ن  الأ

الدينية

ماكن  1 � �إن �حلقوق �لقائمة مبا يتعلق بالأ

أو  �ملقد�س������ة و�ملباين و�ملو�قع �لدينية ل تنكر �

يعفى عليها.

2 � يجب �سمان حرية �لو�سول و�لزيارة 

مر  و�لعب������ور )تر�نزي������ت( بقدر م������ا يتعلق �لأ

ماك������ن �ملقد�سة، وفقاً للحق������وق �لقائمة  بالأ

وذلك جلميع �لقائمن و�ملو�طنن يف �لدولة 
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خ������رى ويف مدينة �لقد�س و�لغرباء كذلك،  �لأ

دون م������ا متيي������ز يف �جلن�سي������ة م������ع مر�عاة 

م������ن �لوطني و�لنظ������ام �لعام  �حتياج������ات �لأ

و�للياقة، كم������ا ت�سمن حرية �لعب������ادة وفقاً 

للحقوق �لقائمة م������ع مر�عاة �سيانة �لنظام 

�لعام و�للياقة.

ماكن �ملقد�سة و�ملباين  3 � يجب �سيانة �لأ

و�ملو�قع �لديني������ة. ول ي�سمح بعمل من �ساأنه 

�أن ي�������رص باأي وجه ب�سفته������ا �ملقد�سة. و�إذ� 

ظه������ر للحكوم������ة يف �أي وق������ت �أن �أي مكان 

أو موق������ع ديني يف  أو مبنى � مقد�������س مع������ن �

�سالح، فيجوز للحكومة �أن تدعو  حاج������ة لالإ

أو �لطو�ئف ذ�ت �ل�ساأن لال�سطالع  �لطائفة �

�س������الح، ويج������وز للحكومة  مبث������ل ه������ذ� �لإ

نف�سه������ا �أن ت�سطلع به على نفقة �لطائفة �أو 

�لطو�ئف �ملخت�سة �إذ� مل يتخذ �إجر�ء خالل 

وقت معقول.

4 � ل ت�ست������ويف �رصيب������ة ع������ن �أي مكان 

أو موق������ع دين������ي كان  مقد�������س، وكل مبن������ى �

م�ستثن������ى من دف������ع �ل�رصيبة بتاري������خ �إن�ساء 

�لدول������ة ويجب �أن ل يقع تغيري يف عبء مثل 

جحاف يف  ه������ذه �ل�رصيبة يوؤدي �إم������ا �إىل �لإ

ماكن �ملقد�سة  �ملعاملة بن مالكي و�ساغلي �لأ

أو �أن يقع هوؤلء  و�ملباين و�ملو�قع �لديني������ة. �

�ملالك������ون و�ل�ساغلون يف مرك������ز �أقل مالءمة 

بالن�سبة لعبء �ل�رصيبة �لعام مما كانو� عليه 

وقت ت�سديق تو��سي �جلمعية �لعامة.

5 � حلاكم مدينة �لقد�س �حلق يف �أن يقرر 

ما �إذ� كانت �أح������كام د�ستور �لدولة �خلا�سة 

بنية و�ملو�قع �لدينية  ماكن �ملقد�س������ة و�لأ بالأ

�ملوج������ودة د�خل ح������دود �لدول������ة و�حلقوق 

�لديني������ة �ملتعلق������ة به������ا مطبق������ة وحمرتمة 

كمل، و�أن يتخ������ذ بال�ستناد  على �لوج������ه �لأ

�إىل �حلق������وق �لقائم������ة جمي������ع �لقر�ر�ت يف 

ح������الت �ملنازعات �لتي قد تن�ساأ بن خمتلف 

أو ب�ساأن �لطقو�س �لدينية  �لطو�ئف �لدينية �

بنية  ماكن و�لأ لطائف������ة ما بالن�سبة له������ذه �لأ

و�ملو�قع. ويجب �أن يلق������ى تعاوناً كاماًل و�أن 

يتمتع باملز�يا و�حل�سانات �ل�رصورية للقيام 

مبهام من�سبه يف �لدولة.

وثيقة رقم )5(

ق���رار جمل����س الو�س���اية رق���م 33 تاريخ 

1948/3/10

مني العام توفري الطلب اإىل الأ

نظ���ام  مب����رصوع  متعلق���ة  اعتم���ادات 

)2(
القد�س

اإن جمل�س الو�ساية:

وقد �أحاط علماً �أن �جلمعية �لعامة قد 

ن�س������ت بقر�رها �لذي �س������در يف 29 ت�رصين 

�لث������اين )نوفمرب( ح������ول حكومة فل�سطن يف 
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�مل�ستقب������ل، �أن تد�ر مدين������ة �لقد�س من قبل 

�لأمم �ملتح������دة مبوجب نظ������ام دويل خا�س، 

و�ختارت جمل�������س �لو�ساية لي�سطلع بالنيابة 

ع������ن �لأمم �ملتح������دة مب�سوؤولي������ات �ل�سلطة 

د�رية بالن�سب������ة �إىل �ملدينة، وي�سع نظاماً  �لإ

مف�ساًل للمدينة ويو�فق عليه.

1 � يحي������ط علماً بالتقري������ر �لذي رفعه 

حول م�سام������ن �مليز�ني������ة �ملتعلقة مب�رصوع 

نظام مدينة �لقد�س )وثيقة t/141 ، وبتقرير 

من �لعام مبوجب �لقاعدة 65 من قو�عد  �لأ

�س������ري �لعمل للمجل�س و�لنظام 38 من �أنظمة 

.)t/142 جلمعية �ملالية �ملوؤقتة )وثيقة�

مو�ل  من �لعام توفري �لأ 2 � يطلب من �لأ

�لالزمة خالل ع������ام 1948 للن�ساطات �لتي 

أ�سا�س �جلزءين  يجيزها جمل�س �لو�ساية على �

ول و�لث������اين م������ن تقرير جلن������ة م�سامن  �لأ

�مليز�نية �ملذكورة �أعاله.

3 � يقرر، بغية �إع������د�د تو�سيات متعلقة 

بامليز�ني������ة ليعر�سها جمل�������س �لو�ساية على 

أيلول )�سبتمرب( 1948،  �جلمعية �لعام������ة يف �

من �لعام، �آخذ�ً بعن �لعتبار  �لطلب �إىل �لأ

م�������رصوع نظام مدين������ة �لقد�������س وم�سامن 

�مليز�نية �لنا�سئة عنه، كما هو و�رد يف �لوثيقة 

)t/141( �إع������د�د تقدي������ر�ت بنفق������ات �سنة 

1949 �لالزمة ل�سم������ان �لقيام مب�سوؤوليات 

�لأمم �ملتح������دة جتاه مدين������ة �لقد�س، لينظر 

فيها جمل�س �لو�ساية يف �جتماعه يف حزير�ن 

)يونيو(.

تبنى �ملجل�������س هذ� �لق������ر�ر، يف جل�سته 

رقم35.

وثيقة رقم )6(

قرارات موؤمتر القد�س

)3(
31 يناير �سنة 1949

1 � تاأكيد عروبة فل�سطن ووحدتها تبعاً 

�سلي������ن يف تقرير م�سريهم  حلق �أهله������ا �لأ

وع������دم �لعرت�ف ب������اأي ح������ال يخالف هذ� 

أ. �ملبد�

أه������ايل �لقد�س ومنطقتها  2 � تاأكيد حق �

�ملذك������ورة يف قر�ر �لأمم �ملتح������دة باأكرثيتهم 

�لعربية يف تقرير م�سريهم. ورف�س �لن�سياع 

ي حل ي�سلبه������م حريتهم ويخ�سعهم لنظام  لأ

حاكم دويل رف�ساً باتاً.

3 � دع������وة �لدول �لعربي������ة وكل مفاو�س 

عربي، وكل رئي�س دين������ي �إىل �لتم�سك بهذ� 

أ و�لدفاع عنه. �ملبد�

4 � دعوة �لدول �لعربية �إىل عدم �لتعاون 
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مور  مع جلنة �لتوفيق �لثالثية يف �أمر من �لأ

قبل تاأمن حقوق �لنازحن �لعرب.

أ�س������ود لتنوير �لر�أي �لعام  5 � ن�رص كتاب �

ماكن  �لعامل������ي عن ع������دو�ن �ليهود عل������ى �لأ

�ملقد�سة.

6 � �لدف������اع عن �لقد�س حت������ى �لنهاية، 

و�ل�ستعد�د ل�ستئن������اف �لقتال مع �ملحافظة 

على حالة �حل������رب مع �ليه������ود و��ستئنافها 

نقاذ �لتام. حتى �لإ

ب������ر�ق �إىل ملوك �لع������رب وروؤ�ساء  7 � �لإ

حكوماتهم بالدع������وة �إىل �لحتاد و�لت�سامن 

و�إىل عق������د موؤمت������ر عربي ع������ام م�ستعجل، 

أ�س�س جديدة  لتنظيم �لتعاون �لعرب������ي على �

جدي������ة �سادق������ة، ولو�سع �خلط������ط �لالزمة 

للدفاع عن �لقد�س ول�ستئناف �جلهاد �لعام 

نقاذ فل�سطن. لإ

وثيقة رقم )7(

قرار من جمل�س الو�ساية

دع���وة اإ�رصائي���ل اإىل اإبط���ال نق���ل بع�س 

)4(
الدوائر والوزارات اإىل القد�س

اإن جمل�س الو�ساية:

�إذ ي�ساوره �لقلق من نقل بع�س �لوز�ر�ت 

و�لدو�ئ������ر �ملركزية يف حكوم������ة �إ�رص�ئيل �إىل 

�لقد�س.

و�إذ يعت������رب �أن مثل ه������ذ� �لعمل يتجاهل 

ويتعار�������س مع �أح������كام �لفق������رة 2 من قر�ر 

�جلمعية �لعامة رقم 303 )�لدورة 4( �ل�سادر 

ول )دي�سمرب( 1949. يف 9 كانون �لأ

رجح �أن عمل حكومة  أنه من �لأ 1 � ي������رى �

�إ�رص�ئيل �سيوؤدي �إىل جعل تنفيذ نظام �لقد�س 

�ل������ذي عهد ب������ه �إىل �ملجل�������س مبوجب قر�ر 

ول  �جلمعية �لعامة �ل�س������ادر يف 9 كانون �لأ

دي�سمرب 1949 �أكرث �سعوبة.

2 � يطلب من رئي�س جمل�س �لو�ساية:

أ � �أن يدع������و حكومة �إ�رص�ئيل �إىل تقدمي  �

بيان خطي حول �مل�سائ������ل �لتي تناولها هذ� 

جر�ء�ت و�لمتناع  �لق������ر�ر و�إىل �إلغاء تلك �لإ

عن �أي عمل م������ن �ساأنه �أن يعيق تنفيذ قر�ر 

ول  �جلمعية �لعامة �ل�س������ادر يف 9 كانون �لأ

)دي�سمرب( 1949.

ب � �أن يبق������ى على �سلة وثيقة بتطور�ت 

م������ور يف �لقد�س حينما ليك������ون �ملجل�س  �لأ

منعقد�ً.

من �لعام �إي�سال هذ�  3 � يطلب م������ن �لأ

ع�ساء يف  �لق������ر�ر فور�ً �إىل جميع �ل������دول �لأ

�لأمم �ملتحدة.

 تبنى �ملجل�������س هذ� �لقر�ر ق������ي جل�سته

رقم 8.
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وثيقة رقم )8(

مريكية اإىل حكومة  مذكرة احلكومة الأ

اإ�رصائيل

ب�س���اأن نقل وزارة خارجي���ة اإ�رصائيل اإىل 

القد�س

)9 يوليو 1952(

مريكية بعن  لقد نظ������رت �حلكوم������ة �لأ

�لقل������ق �إىل �لق������ر�ر �ل������ذي �أعلنت������ه حكومة 

�إ�رص�ئي������ل يف 4 مايو �ملا�سي ب�ساأن نقل وز�رة 

خارجيتها �إىل �لقد�س.

مريكية ل تز�ل تتم�سك � كما  و�حلكومة �لأ

كانت يف �ملا�س������ي � بوجوب �تباع نظام دويل 

خا�������س يف �لقد�س يكف������ل لي�س فقط حماية 

ماكن �ملقد�سة ب������ل كذلك �إر�ساء �إ�رص�ئيل  �لأ

ردن ف�ساًل عن بقية دول �لعامل. و�لأ

وملا كانت م�سكلة �لقد�س ل تز�ل حتتفظ 

مريكية  باأهميتها �لدولي������ة، فاإن �حلكومة �لأ

مم �ملتحدة  ترى من �لو�جب �إعطاء فر�سة لالأ

ع������ادة �لنظر يف �مل�ساألة بغي������ة و�سع نظام  لإ

للقد�س يحفظ بطريقة مر�سية م�سالح دول 

مر مبا�رصة. �لعامل و�لدول �لتي يهمها �لأ

و�لولي������ات �ملتحدة � بن������اء على ذلك � ل 

تنظر بعن �لرتي������اح �إىل نقل وز�رة خارجية 

�إ�رص�ئيل �إىل �لقد�س.

مريكية كذلك �أن تبلغ  وت������ود �حلكومة �لأ

أنه������ا ل تنوي � مت�سياً  �رص�ئيلية � �حلكومة �لإ

مع �ملوقف �ل������ذي نرى �تخاذه ب�ساأن �لقد�س 

مريك������ي وموظفي �ل�سفارة  � نق������ل �ل�سفري �لأ

مريكية يف �إ�رص�ئيل �إىل �لقد�س. �لأ

وثيقة رقم )9(

اإىل  الفرن�س���ية  احلكوم���ة  مذك���رة 

احلكومات العربية

كعا�س���مة  القد����س  و�س���ع  ب�س���اأن 

)5(
�رصائيل لإ

�سبتمر �سنة 1966

�إن موقف �حلكوم������ة �لفرن�سية بالن�سبة 

للقد�س ماز�ل كم������ا هو و�إن ح�سور ممثليها 

حو�ل �عرت�فاً  �إليه������ا ل يعني باأي حال من �لأ

ب�س������م �أي جزء م������ن منطقة �لقد�������س �سو�ء 

أنها تعت������رب �لقد�س  أو �إ�رص�ئي������ل، و� ردن � ل������الأ

جغر�في������اً وقانوني������اً منطقة دولي������ة ح�سب 

قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة و�إن �لقن�سل �لفرن�سي 

يف �لقد�������س م�ستقل عن �ل�سف������ارة �لفرن�سية 

أبي������ب، و�إن �ت�ساله �ملبا�رص  يف عم������ان وت������ل �

هو بوز�رة �خلارجي������ة �لفرن�سية يف باري�س. 

ولهذ� �ل�سبب ل يق������وم خطاب �لتعين لدى 

�حلكومت������ن، وتنح�������رص د�ئرت������ه �لقن�سلية 

باخت�سا�������س حاكم �لقد�������س �لعربية وحاكم 

�لقد�س �ملحتلة.

أم������ا بخ�سو�������س دعوة �إ�رص�ئي������ل �سفر�ء  �
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�ل������دول �ملعتم������دة لديها حل�س������ور �لحتفال 

بافتت������اح مبنى �لكني�ست، فلقد تلقى �لربملان 

�لفرن�س������ي هذه �لدع������وة. ويف حالة تلبيتها، 

فاإن ذلك ل يعني �ع������رت�ف فرن�سا بالقد�س 

�رص�ئيل. و�لع������رت�ف ل يكون �إل  عا�سمة لإ

أبيب �إىل  بانتق������ال �ل�سفري �لفرن�سي م������ن تل �

�لقد�������س، وباإغالق �لقن�سلي������ة �لفرن�سية يف 

�رص�ئيلي من تلك �ملدينة. �لقطاع �لإ

وثيقة رقم )10(

اإىل  الياباني���ة  احلكوم���ة  مذك���رة 

احلكومات العربية

�رصائيل ب�ساأن و�سع القد�س كعا�سمة لإ

)6(
�سبتمر �سنة 1966

�إن �لوف������د �لياباين �ل������ذي ح�رص �فتتاح 

�لكني�س������ت ل ميثل �حلكوم������ة �ليابانية و�إن 

�ليابان متم�سكة بقر�ر�ت �لأمم �ملتحدة حول 

�لقد�س. وهذه �لزيارة ل تعني باأي حال من 

حو�ل تر�جع �ليابان عن موقفها و�عرت�فها  �لأ

�رص�ئيل، و�إن رئي�س �ملجل�س  بالقد�س عا�سمة لإ

�لنيابي �لياباين قبل �لدعوة �لتي وجهها �إليه 

�رص�ئيلي بح�سن نية ودون معرفة  �لربمل������ان �لإ

�س������كالت و�لتعقيد�ت �لتي قد تنجم عن  بالإ

مثل ه������ذه �لزي������ارة. وقد طلب������ت �حلكومة 

�رص�ئيلية من رئي�س �لوفد �لياباين �أن يغر�س  �لإ

�سج������رة �أمام مبنى �لكني�س������ت با�سم �ليابان، 

أر�سلت برقية �إىل  �إل �أن �حلكوم������ة �ليابانية �

�ل�سف������ارة �ليابانية يف �إ�رص�ئي������ل تطلب فيها 

جر�ء. وفعاًل مل يقم به. عدم �لقيام بهذ� �لإ

وثيقة رقم )11(

اإىل  الريطاني���ة  احلكوم���ة  مذك���رة 

احلكومات العربية

�رصائيل ب�ساأن و�سع القد�س كعا�سمة لإ

)7(
�سبتمر �سنة 1966

�إن������ه لو فر�س �أن �ل�سف������ري �لربيطاين قد 

ح�������رص �لحتفال �ملذك������ور، فه������ذ� ل يعني 

�عرت�فاً م������ن قبل بريطانيا بالقد�س عا�سمة 

�رص�ئيل. وعلى كل فاإن �لعرت�ف بالقد�س  لإ

�رص�ئي������ل لي�������س و�رد�ً بتات������اً يف  كعا�سم������ة لإ

و�سط. و�إن  �سيا�س������ة بريطانيا يف �ل�������رصق �لأ

�ل�سف������ري �لربيط������اين يف �إ�رص�ئيل كث������ري�ً ما 

يدع������ى �إىل حفالت تقام يف �لقد�س من قبل 

�رص�ئيلية �أو من قبل �أفر�د ولي�س  �حلكومة �لإ

م������ن �ملعقول �أن تعترب �ل������دول هذه �لزيار�ت 

�عرت�فاً �سمنياً من قب������ل بريطانيا بالقد�س 

�رص�ئيل. كعا�سمة لإ

وقد ح�رص رئي�س جمل�س �لعموم �لربيطاين 

حفل �فتت������اح �لكني�ست �إل �أن ذلك ل يحمل 

ن �ملذكور ح�رص  �أي مغزى �سيا�سي نظ������ر�ً لأ

�حلفل ب�سفته �ل�سخ�سي������ة، هذ� �إىل جانب 
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نكليزي ل متنح رئي�س  �أن تقالي������د �لربملان �لإ

أية �سفة �سيا�سية. جمل�س �لعموم �

وثيقة رقم )12(

�س���ف للتدابري الت���ي اتخذتها  اإب���داء الأ

اإ�رصائيل

)8(
لتغيري و�سع مدينة القد�س

اإن اجلمعية العامة:

�إذ ت�س������ري �إىل قر�رها 2253 )د1 � ط � 5( 

�ملتخذ يف 4 متوز )يوليو( 1967.

من  وقد تلق������ت �لتقرير �ملق������دم من �لأ

�لعام.

أبلغ  �سف و� أ�س������د �لأ �إذ حتي������ط علماً مع �

�لقلق بعدم �لتز�م �إ�رص�ئيل بالقر�ر 253 )د1 

ط � 5(.

1 � ناأ�سف جد�ً لتخلف �إ�رص�ئيل عن تنفيذ 

قر�ر �جلمعية �لعامة 2253 )د1 ط � 5(.

2 � ونك������رر �لطل������ب �ل������ذي وجهت������ه �إىل 

�إ�رص�ئيل يف ذلك �لقر�ر باإلغاء جميع �لتد�بري 

�لتي �سار �تخاذها و�لمتناع فور�ً عن �إتيان 

�أي عمل من �ساأنه تغيري مركز �لقد�س.

من �لعام �إعالم جمل�س  3 � وتطلب من �لأ

م������ن و�جلمعية �لعامة ع������ن �حلالة وعن  �لأ

تنفيذ هذ� �لقر�ر.

تبن������ت �جلمعية �لعامة ه������ذ� �لقر�ر، يف 

جل�سته������ا �لعامة رق������م 1554 � ب�������99 �سوتاً 

مقابل ل �أحد و�متناع 18.

وثيقة رقم )13(

مم املتحدة تقرير ال�سكرتري العام لالأ

ب�س���اأن  العام���ة  اجلمعي���ة  اإىل  املرف���وع 

توحيد القد�س

ال�سخ�س���ي  مثل���ه  تقري���ر  عل���ى  بن���اء 

اأرن�ستو تاملان

)9(
اأكتوبر �سنة 1967

قد �ت�س������ح مبا ل يدع جم������الً لل�سك �أن 

�إ�رص�ئيل ما�سية يف �تخ������اذ كافة �خلطو�ت 

جز�ء �لت������ي مل تكن حتت  �لالزم������ة لو�سع �لأ

�سيطرتها من قبل حتت �سيادتها.

أرن�ست������و تاملان يف  كما جاء عل������ى ل�سان �

�لتقرير �ملذكور:

باإ�رص�ر  �رص�ئيلي������ة  �لإ �ل�سلط������ات  �أكدت 

�أن عملية �لتوحي������د ل رجوع فيها ول يجوز 

�لتفاو�س ب�ساأنها؟

�أما ممثلو� �لع������رب يف �ملدينة �ملقد�سة، 

أبان������و� للممثل �ل�سخ�س������ي عن وجهة  فق������د �

نظ������ر قانونية وم�رصوعة جدي������رة بالعتبار، 

أنهم  عل������ى �لرغم من �حلقيقة �لو�قعة وهي �

أدلو� �إليه بوجهة نظرهم يف منطقة خا�سعة  �

أنهم مل  �رص�ئيلي������ة، و� لل�سلط������ة �لع�سكري������ة �لإ

يكونو� م������ن �لعاملن يف �مليادي������ن �ملختلفة 

أنهم   �رص�ئيلين، و� أ�سوة مبن لقاهم م������ن �لإ �
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أو �إد�ري  يفتق������رون �إىل �أي تنظيم �سيا�س������ي �

يجمع كلمتهم ويعرب عنها.

فق������د �أو�سح������ت �ل�سخ�سي������ات �لعربية 

للممثل �ل�سخ�سي �أن �لعرب يقرون بال�سلطة 

�لفعلية لالحتالل �لع�سكري يف �سوء طبيعته 

أنو�ع نقل  �ملوؤقت������ة، ويعار�سون �أي نوع م������ن �

�رص�ئيلية عل������ى �لقد�س �لعربية  �ل�سي������ادة �لإ

أو توحيدها د�خل نطاق  عن طريق �سمه������ا �

�إ�رص�ئيل خالفاً للقان������ون �لدويل �لعام وجاء 

هذ� على ل�سان �ملمثل �ل�سخ�سي يف تقريره 

حيث يقول:

))�إن �لع������رب يق������رون بنظ������ام �لحتالل 

�لع�سك������ري كما ه������و، و�إنهم عل������ى ��ستعد�د 

للتع������اون مع ممثل هذ� �لنظ������ام يف معاجلة 

د�رة  �لق�ساي������ا �لر�هنة �خلا�سة ب�س������وؤون �لإ

نعا�������س �لعام. ولكنه������م يعار�سون �لدمج  و�لإ

�رص�ئيلية، �لذين  د�ري يف نظ������ام �لدولة �لإ �لإ

يرون فيه خرقاً للقاع������دة �لقانونية �لدولية 

�مل�ستق������رة �لتي حترم عل������ى �سلطة �لحتالل 

قليم �ملحتل،  د�ري يف �لإ �لنظام �لقانوين و�لإ

وتعطي �ل�سكان يف �لوقت نف�سه حق �حرت�م 

ملكيته������م �خلا�س������ة وحقوقه������م وحرياتهم 

�ل�سخ�سية((.

كما جاء يف هذ� �لتقرير، �أن �ل�سخ�سيات 

أك������دت للممثل �ل�سخ�سي مر�ر�ً  �لعربية قد �

وتكر�ر�ً �أن �سكان �لق�سم �ل�رصقي من �لقد�س 

مل تتح له������م �لفر�سة يف �أن يعرب������و� عما �إذ� 

كانو� ر�غبن يف �حلياة �سمن جمتمع �لدولة 

�رص�ئيلية �أم ل، وعربو� عن وجهة نظرهم  �لإ

يف �أن ه������ذ� ميثل �نتهاكاً حلق تقرير �مل�سري 

عالن  كما جاء يف ميث������اق �لأمم �ملتحدة و�لإ

ن�سان. �لعاملي حلقوق �لإ

و�أو�س������ح معظ������م �لعرب �لذي������ن قابلهم 

�ل�س������كان �مل�سلمن  �ملمثل �ل�سخ�س������ي ))�إن 

ق������د �سعق������و� مل������ا قام������ت ب������ه �إ�رص�ئيل من 

ماكن �مل�سيحية  �أعمال �لنته������اك لقد�سية �لأ

أنه������م يعت������ربون قي������ام كبري  �سالمي������ة و� و�لإ

�رص�ئيلي ومعه �آخرون  حاخامي �جلي�������س �لإ

بال�س������الة د�خل �حلرم �ل�رصي������ف ��ستفز�ز�ً 

مدبر�ً للم�سلمن((.

))كم������ا ترك������ت �لبيانات �لت������ي �سدرت 

�رص�ئيلي������ن و�ل�سخ�سيات  ع������ن �مل�سوؤولن �لإ

�ليهودية عن �إدع������اء�ت �ليهود وخمططاتهم 

آثار ن�سف  آثار�ً مفزعة و� يف منطقة �لهي������كل �

نح������و 135 من������زلً يف حي �ملغارب������ة �ملقابل 

حلائط �ملبكى وت�سويتها باجلر�ر�ت م�ساعر 

�لقل������ق �لبالغ. فقد �أدى هذ� �لعمل �إىل طرد 

نح������و 650 م�سلم������اً من �لفق������ر�ء و�ملتدينن 

ق�سى  من م�ساكنهم �لقريب������ة من �مل�سجد �لأ

�ملب������ارك وم�سجد عمر وكان������ت هذه �ملنازل 
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�لتي �سم������ت بينها م�سجدي������ن �سغريين من 

�سالمي )وقف �ملجاهد �أبي  �أمالك �لوقف �لإ

هايل من �لعرب((. و�تهمت  �لغوث( وبع�س �لأ

�رص�ئيلية  �ل�سخ�سيات �لعربي������ة �ل�سلطات �لإ

أي�س������اً باأنها ق������د �نتزعت �حل������ي �ليهودي  �

�لقدمي و�أخرجت من �سكانه نحو�ً من ثالثة 

�آلف �ساك������ن بعد فرتة �إن������ذ�ر حمدودة، هذ� 

�إىل جانب �ختياره������ا �إحدى مد�ر�س �لبنات 

�حلكومي������ة، وت�سم م�سجد�ً، على مقربة من 

ق�س������ى لتكون مق������ر�ً ملحكمة �حلاخامن  �لأ

وقاف �لتي  �لعلي������ا، دون ��ست�س������ارة �إد�رة �لأ

تتبعه������ا هذه �ملدر�س������ة. وف�ساًل عن كل ذلك 

�رص�ئيلية �سالحيات  فقد �دعت �ل�سلطات �لإ

�سالمية، ومر�جعة  ت�سمل �ملحاكم �ل�رصعية �لإ

ق�سى  �خلطب �لتي تلقى من منرب �مل�سجد �لأ

يف �س������الة �جلمع������ة وقامت بح������ذف بع�س 

آنية منها، مب������ا يخالف تعاليم  ي������ات �لقر� �لآ

�سالمي. �لدين و�ل�رصع �لإ

أ�سار تقرير �ملمثل �ل�سخ�سي لل�سكرتري  و�

أع������رب عنه ممثلو  �لع������ام �إىل �لقل������ق �لذي �

�لطو�ئ������ف �مل�سيحي������ة و�إح�سا�سه������م �خلفي 

بالن�سب������ة للم�ستقبل وما قد يحمل يف طياته 

ماكن �ملقد�سة  من ��سطر�بات �أخرى، لو �أن �لأ

بقيت حتت �سيطرة دولة و�حدة. ت�سد نف�سها 

�إىل ديان������ة و�حدة، مل تخ������ف قط ما تر�ه من 

�أن �أهد�فها �ل�سيا�سية بالن�سبة للقد�س تتفق 

و�أهد�فها �لدينية.

أك������د �ملو�طنون �لعرب على  و�أخري�ً فقد �

�ختالف طو�ئفه������م للممث������ل �ل�سخ�سي �أن 

ماكن  �رص�ئيلية لالأ �ملزيد من �لنته������اكات �لإ

ن�سان لب������د و�أن يوؤدي  �ملقد�سة وحق������وق �لإ

�إىل ��سطر�ب عني������ف، ي�سفر عن نتائج جد 

خطرية.

وثيقة رقم )14(

مم املتحدة  ق���رار اجلمعي���ة العام���ة ل���الأ

)10(
اخلا�س بالقد�س

4 يوليو 1967

يف 4 مت������وز )يوليو( �سن������ة 1967 و�فقت 

مم �ملتحدة باأغلبية 99  �جلمعية �لعامة ل������الأ

�سوت������اً دون �عرت��س و�متن������اع ع�رصين دولة 

عن �لت�سويت، عل������ى م�رصوع قر�ر باك�ستاين 

)بال�سرت�ك مع غينيا و�إير�ن ومايل و�لنيجر 

وتركي������ا( خا�������س مبدينة �لقد�������س. جاء يف 

ن�س������ه: ))�إن �جلمعية �لعامة، �إذ ت�سعر بقلق 

�سديد �إز�ء �ملوقف �ل�سائد يف �لقد�س نتيجة 

ج������ر�ء�ت �لتي �تخذته������ا �إ�رص�ئيل لتغيري  �لإ

و�سع �ملدينة((.

جر�ء�ت غري م�رصوعة. 1 � تعترب هذه �لإ

2 � تدع������و �إ�رص�ئي������ل �إىل �إلغ������اء جمي������ع 

جر�ء�ت �لتي �تخذت و�لمتناع عن �تخاذ  �لإ
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�أي عمل من �ساأنه تغيري و�سع �لقد�س.

3 � ترجو �ل�سكرتري �لعام �أن يقدم تقرير�ً 

من حول  �إىل �جلمعي������ة �لعام������ة وجمل�������س �لأ

�ملوقف وحول تنفيذ هذ� �لقر�ر يف موعد ل 

أ�سبوعاً و�حد�ً من تاريخ �تخاذه. يتجاوز �

وثيقة رقم )15(

مم املتحدة قرار اجلمعية العامة لالأ

)11(
اخلا�س بالقد�س

14 يوليو 1967

م������ع  بال�س������رت�ك  �لباك�ست������ان،  ع������ادت 

�أفغان�ست������ان وغينيا و�إير�ن وم������ايل وماليزيا 

و�ل�سوم������ال وتركي������ا، �إىل �لتق������دم مب�رصوع 

ول ويدعو جمل�س  قر�ر جديد يوؤكد �لقر�ر �لأ

من �إىل �لقيام على تنفيذه. ولكن ظهر يف  �لأ

أنه ي�سعب �أن يفوز هذ� �مل�رصوع  �ملناق�س������ات �

�س������و�ت �إذ� بقيت في������ه �لفقرة  باأغلبي������ة �لأ

م������ن �إىل تنفيذه.  �خلا�س������ة بدعوة جمل�س �لأ

�سا�س و�فقت �جلمعية �لعامة  وعلى ه������ذ� �لأ

مم �ملتحدة يف 14 مت������وز )يوليو( 1967  ل������الأ

تي: على م�رصوع �لقر�ر �لآ

�إن �جلمعية �لعامة

�إذ تذك������ر بقر�رها رق������م 2253 )�لدورة 

�لطارئ������ة �خلام�س������ة( �ل�س������ادر يف 4 متوز 

)يوليو(.

وقد تلق������ت �لتقرير �ملقدم من �ل�سكرتري 

�سف و�لقلق  �لع������ام. و�إذ تاأخذ علماً م������ع �لأ

�ل�سديدين بعدم �لتز�م �إ�رص�ئيل بالقر�ر رقم 

2253 )�لدورة �لطارئة �خلام�سة(.

1 � ت�ستنكر ف�سل �إ�رص�ئيل يف تنفيذ قر�ر 

�جلمعية �لعامة رقم 2253 )�لدورة �لطارئة 

�خلام�سة(.

2 � تكرر دعوتها �إ�رص�ئيل يف ذلك �لقر�ر 

ج������ر�ء�ت �لتي �تخذت  �إىل �إلغ������اء جميع �لإ

و�لمتناع عن �تخاذ �أي عمل من �ساأنه تغيري 

و�سع �لقد�س.

3 � ترجو �ل�سكرت������ري �لعام تقدمي تقرير 

م������ن و�جلمعي������ة �لعامة حول  �إىل جمل�������س �لأ

�ملوقف وحول تنفيذ هذ� �لقر�ر.

وقد و�ف������ت �جلمعية �لعام������ة على هذ� 

�لقر�ر باأغلبية مئ������ة �سوت �سد ل�سيء. مع 

�متناع ثماين ع�رصة دولة عن �لت�سويت.

وثيقة رقم )16(

دعوة اإ�رصائيل اإىل اإلغاء جميع

)12(
اإجراءاتها لتغيري و�سع القد�س

من: اإن جمل�س الأ

�إذ ي�ستذك������ر ق������ر�ري �جلمعي������ة �لعامة 

رق������م 2253 )�ل������دورة �ل�ستثنائي������ة �لطارئة 

�خلام�س������ة( �ل�سادر يف 4 متوز يوليو 1967، 

و�لقر�ر رق������م 2254 ))�ل������دورة �ل�ستثنائية 

�لطارئة �خلام�سة(( �ل�سادر يف 4 متوز يوليو 

.1967



من وثائق القد�س

201 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

ردن رقم  وق������د نظ������ر كت������اب ممث������ل �لأ

)S /8560( حول �لو�سع يف �لقد�س وتقرير 

.S (/8146( من �لعام رقم �لأ

ألقيت يف  وق������د ��ستمع �إىل �لبيانات �لتي �

�ملجل�س.

أن������ه منذ تبن������ي �لقر�ر�ت  و�إذ يالح������ظ �

�ملذكورة �أعاله. فقد �تخذت �إ�رص�ئيل �ملزيد 

عمال �لت������ي تتنافى مع  ج������ر�ء�ت و�لأ من �لإ

هذه �لقر�ر�ت.

و�إذ يذك������ر �حلاج������ة �إىل �لعمل من �أجل 

�سالم د�ئم وعادل، و�إذ يوؤكد رف�سه �ل�ستيالء 

ر��سي بالفتح �لع�سكري. على �لأ

1 � ياأ�سف على ف�سل �إ�رص�ئيل يف �لمتثال 

لقر�ر�ت �جلمعية �لعامة �ملذكورة �أعاله.

د�رية  جر�ء�ت �لإ 2 � يعترب �أن جمي������ع �لإ

عم������ال �لتي قامت  و�لت�رصيعي������ة، وجميع �لأ

ر��سي  به������ا �إ�رص�ئيل مبا يف ذلك م�سادرة �لأ

مالك �لتي من �ساأنها �أن توؤدي �إىل تغيري  و�لأ

يف �لو�سع �لقان������وين للقد�س، هي �إجر�ء�ت 

باطلة ول ميكن �أن تغري و�سع �لقد�س.

3 � يدعو �إ�رص�ئي������ل باإحلاح �إىل �أن تبطل 

ج������ر�ء�ت و�أن متتنع فور�ً عن �لقيام  هذه �لإ

ب������اأي عم������ل �آخر م������ن �ساأنه �أن يغ������ري و�سع 

�لقد�س.

من �لع������ام �أن يقدم  4 � يطل������ب م������ن �لأ

من ح������ول تنفيذ هذ�  تقري������ر�ً �إىل جمل�س �لأ

�لقر�ر. 

تبن������ى هذ� �لقر�ر يف جل�سته رقم 142 ب� 

13 �سوتا مقابل ل �سيء و�متناع 2.

وثيقة رقم )17(

خطاب وزير خارجية اإ�رصائيل

مم املتحدة ب�ساأن  اإىل ال�سكرتري العام لالأ

)13(
القد�س

11 �سبتمر 1967

هناك حقيقة ب������ارزة عن �حلياة �لر�هنة 

يف �لقد�������س، وه������ي �حلاج������ة �لطبيعية �إىل 

�سمان �حلقوق �ملت�ساوية و�لفر�س �ملتكافئة 

جلميع �سكان �ملدينة، ع������ن طريق تزويدهم 

بنف�س �خلدمات و�لت�سهي������الت �لعامة. ولن 

أية  يخدم فر�������س �لتجزئة و�ل�سدود باملدينة �

م�سلح������ة دولية �أو غريه������ا. بل �سيوؤدي ذلك 

�إىل �ملزيد من �لتوت������ر و�إىل خلق �لتمييز ول 

مينع ذلك �لت�سوية �لنهائية لبع�س �جلو�نب 

همي������ة يف و�سع �لقد�س و�لتي تكمن  ذ�ت �لأ

�أ�سوله������ا وقو�عده������ا يف �لهتم������ام �لدويل 

أ�سري هنا �إىل �حلاجة �إىل �لتغيري  باملدين������ة، و�

�ل�سحي������ح عن �مل�سلح������ة �خلا�سة للديانات 

�لكربى �لثالث يف �لقد�س، ونحن جد ر�غبن 

يف حتقيق هذ� �لهدف بالتعاون مع �مل�سالح 

أنه ميكن حتقيق  �لدولية �ملعنية. و�إين لو�ثق �
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�لتقدم نح������و هذ� �لهدف يف جو من �لهدوء 

�لدويل وهو ما مل يتحقق ب�سورة حمددة حتى 

ن. �لآ

وثيقة رقم )18(

من ب�ساأن اإلغاء اإ�رصائيل  قرار جمل�س الأ

ل�سم القد�س اإليها

)14(
21 مايو �سنة 1968

من  أيار )ماي������و( ��ستاأنف جمل�س �لأ يف 6 �

بح������ث �ملوقف يف �لقد�س حي������ث �أد�ن بع�س 

ع�س������اء )باك�ستان و�لحت������اد �ل�سوفييتي(  �لأ

جر�ء�ت �لهمجي������ة �لتي ترتكبها �إ�رص�ئيل  �لإ

ر��سي �ملحتلة. �سد �لعرب يف �لأ

وبعد م�ساور�ت طويلة ومعقدة، تقدمت 

�سيوي������ة و�لالتيني������ة  فريقي������ة و�لآ �ل������دول �لأ

من �سباح يوم  مب�������رصوع قر�ر �إىل جمل�������س �لأ

أيار )مايو( و�ف������ق عليه �ملجل�س باأغلبية   � 21

13 �سوت������اً، و�متناع دولتن ع������ن �لت�سويت 

هما �لوليات �ملتحدة وكند�. وين�س على ما 

يلي:

من: �إن جمل�س �لأ

�س������ارة �إىل �لقر�ري������ن �للذي������ن  بع������د �لإ

مم �ملتحدة  �تخذتهم������ا �جلمعية �لعامة ل������الأ

يومي 4 و 14 متوز )يوليو( عام 1967.

ردن  وبعد �لطالع على ر�سالة مندوب �لأ

�لد�ئم عن �ملوق������ف يف �لقد�س )�س/8560( 

�لع������ام )�س/8146(.وبعد  �ل�سكرتري  وتقرير 

أن������ه منذ �تخ������اذ �لقر�رين �مل�سار  مالحظة �

جر�ء�ت  �إليهما �تخذت �إ�رص�ئيل مزيد�ً من �لإ

عمال �ملنافية لهذين �لقر�رين. و�لأ

و�آخذ�ً بعن �لعتبار �حلاجة �إىل �لعمل 

من �أجل �سالم د�ئم وعادل.

ر��سي  وبعد �لتاأكيد �أن �ل�ستيالء على �لأ

بالغزو �لع�سكري �أمر غري مقبول.

1 � ياأ�س������ف لعدم �متثال �إ�رص�ئيل لقر�ري 

�جلمعية �لعامة �مل�سار �إليهما.

عم������ال  و�لأ ج������ر�ء�ت  �لإ �أن  يعت������رب   �  2

د�رية �لتي قامت بها �إ�رص�ئيل.  �لت�رصيعية و�لإ

ر��سي و�ملمتلكات،  ومن  بينها نزع ملكية �لأ

�لت������ي تهدف �إىل تغيري �لو�س������ع �لقانوين يف 

�لقد�س ه������ي �إجر�ء�ت و�أعم������ال باطلة، ول 

ميكن �أن تغري هذ� �لو�سع.

3 � يدع������و �إ�رص�ئي������ل �إىل �أن تلغي ب�سورة 

جر�ء�ت �لتي �تخذتها فعاًل.  عاجلة جميع �لإ

و�لمتن������اع عن �تخاذ �أي �إج������ر�ء يهدف �إىل 

تغيري �لو�سع يف �لقد�س.

4 � يطلب من �ل�سكرتري �لعام تقدمي تقرير 

جر�ء�ت �لتي  من عن �لإ عاجل �إىل جمل�س �لأ

تتخذها �إ�رص�ئيل لتنفيذ هذ� �لقر�ر.
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وثيقة رقم )19(

دع���وة اإ�رصائيل جمددًا اإىل اإلغاء جميع 

جراءات الإ

)15(
التي من �ساأنها تغيري و�سع القد�س

من: اإن جمل�س الأ

�إذ ي�س������ري �إىل قر�ره رقم 252 �ل�سادر يف 

أي������ار )مايو( 1968. وق������ر�ري �جلمعية  � 21

�لعام������ة رق������م2253 )�ل������دورة �ل�ستثنائي������ة 

�لطارئة � 5( �ل�سادر يف 4 متوز )يوليو 1967. 

ورقم 2254 �لدورة �ل�ستثنائية �لطارئة �5( 

�ل�سادر يف 14 متوز )يوليو( 1967. �ملتعلقن 

عمال �لتي تقوم بها �إ�رص�ئيل  جر�ء�ت و�لأ بالإ

و�لتي توؤثر يف و�سع �لقد�س.

وقد ��ستم������ع �إىل �لبيانات �لتي �أدىل بها 

�لفرقاء �ملعنيون بهذ� �ملو�سوع.

وقد لح������ظ �تخاذ �إ�رص�ئي������ل مزيد� ًمن 

جر�ء�ت �لتي �أدت �إىل تغيري معامل �لقد�س  �لإ

وذلك بعد �تخاذ �لقر�ر�ت �ملذكورة �أعاله.

أ �لقائل ب������اأن �ل�ستيالء  و�إذ يوؤك������د �ملبد�

ر��سي بو��سطة �لفتح �لع�سكري غري  على �لأ

مقبول.

1 � يوؤك������د ق������ر�ره �ل�ساب������ق رق������م 252 

.)1968(

2 � ياأ�سف على ف�سل �إ�رص�ئيل يف �أن تظهر 

من و�جلمعية  �أي �حرت�م لق������ر�ري جمل�س �لأ

�لعامة �ملذكورين �أعاله.

جر�ء�ت  3 � ي�سج������ب ب�س������دة جمي������ع �لإ

�ملتخذة لتغيري و�سع مدينة �لقد�س.

جر�ء�ت �لت�رصيعية  4 � يوؤكد �أن جميع �لإ

عمال �لت������ي �تخذتها �إ�رص�ئيل  د�رية و�لأ و�لإ

م������ن �أجل تغيري و�سع �لقد�������س، مبا يف ذلك 

ر��سي و�ملمتل������كات، هي �أعمال  م�سادرة �لأ

باطلة ول ميكن �أن تغري و�سع �لقد�س.

5 � يدعو �إ�رص�ئيل مرة �أخرى وباإحلاح �إىل 

ج������ر�ء�ت �لتي توؤدي �إىل  �أن تبط������ل جميع �لإ

تغيري و�س������ع مدينة �لقد�س، كما يطلب منها 

أية �إجر�ء�ت مماثلة يف  �أن متتن������ع عن �تخاذ �

�مل�ستقبل.

6 � يطل������ب من �إ�رص�ئي������ل �أن تخرب جمل�س 

من دون �أي �إبطاء عن نو�ياها حول تنفيذ  �لأ

بنود هذ� �لقر�ر.

أنه �إذ� �أجاب������ت �إ�رص�ئيل �سلباً  7 � يق������رر �

من  طالق، فاإن جمل�س �لأ أو مل جت������ب على �لإ �

�سيع������ود �إىل �لجتم������اع دون تاأخري للنظر يف 

�خلط������و�ت �لتي ميك������ن �أن يتخذها يف هذ� 

�ل�ساأن.

من �لع������ام �أن يقدم  8 � يطل������ب م������ن �لأ

من ح������ول تنفيذ هذ�  تقري������ر�ً �إىل جمل�س �لأ
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�لقر�ر.

تبنى �ملجل�س هذ� �لقر�ر يف جل�سته رقم 

�سو�ت. 1485 باإجماع �لأ

وثيقة رقم )20(

م���ن مبطالب���ة اإ�رصائيل  ق���رار جمل�س الأ

بالرجوع

مدين���ة  ل�س���م  اإجراءاته���ا  كل  ع���ن 

)16(
القد�س

4 يوليو 1969.

من: جمل�س الأ

من بعد �لطالع على قر�ره  �إن جمل�س �لأ

رقم 252 �ل�س������ادر يف 21 مايو عام 1968، 

وعلى �لقر�ري������ن �ل�سابق������ن �ل�سادرين عن 

�جلمعي������ة �لعامة رقم 2253 و 2254 بتاريخ 

4و14 يوني������و 1967 على �لت������و�يل �ملتعلقن 

فعال من جان������ب �إ�رص�ئيل  ج������ر�ء�ت و�لأ بالإ

و�ملوؤثرة على �لو�سع �لقانوين ملدينة �لقد�س 

طر�ف �ملعنية  وبعد �أن ��ستمع �إىل بيانات �لأ

يف �مل�ساألة.

أنه منذ �س������دور �لقر�ر�ت  و�إذ يالح������ظ �

�ل�ساب������ق ذكرها �تخ������ذت �إ�رص�ئيل �إجر�ء�ت 

�أخرى ترمي �إىل تغيري �لو�سع �لقانوين ملدينة 

�لقد�س.

أ �لوطي������د �لقائل باأن  و�إذ يوؤك������د �ملب������د�

ر��سي بالغ������زو �لع�سكري �أمر ل  �كت�ساب �لأ

ميكن �لعرت�ف به.

1 � يوؤك������د م������ن جديد ق������ر�ره رقم 252 

.)1968(

2 � ياأ�سف لعدم �إبد�ء �إ�رص�ئيل �أي �عتبار 

من  لق������ر�ر�ت �جلمعي������ة �لعام������ة وجمل�س �لأ

�ل�سابق ذكرها.

جر�ء�ت  3 � ي�ستنكر باأ�سد �لعبار�ت كل �لإ

�ملتخ������ذة لتغي������ري �لو�س������ع �لقان������وين ملدينة 

�لقد�س.

فع������ال  ج������ر�ء�ت و�لأ 4 � يوؤك������د �أن كل �لإ

د�ري������ة �لتي تتخذها �إ�رص�ئيل  �لت�رصيعية و�لإ

و�لر�مي������ة �إىل تغيري �لو�س������ع �لقانوين ملدينة 

ر�س  �لقد�������س �  مب������ا يف ذلك م�س������ادرة �لأ

و�ملمتلكات � غري م�رصوعة ول ميكن �أن يتغري 

ذلك �لو�سع.

5 � يدع������و �إ�رص�ئيل مرة �أخرى على وجه 

�ل�رصع������ة �إىل �لرج������وع عن كل م������ا �تخذته 

من �إجر�ء�ت يكون م������ن �ساأنها تغيري �لو�سع 

�لقان������وين ملدين������ة �لقد�������س و�أن متتن������ع يف 

فعال �لتي من �ساأنها �أن  �مل�ستقب������ل عن كل �لأ

توؤدي �إىل مثل هذه �لنتيجة.
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وثيقة رقم )21(

مالحظة الغ�سب العاملي الذي �سببه

ق�سى عمل تدني�س امل�سجد الأ

جمي���ع  اإلغ���اء  اإىل  اإ�رصائي���ل  ودع���وة 

جراءات الإ

)17(
التي من �ساأنها تغيري و�سع القد�س

من: اإن جمل�س الأ

�إذ يع������رب عن حزنه لل�������رصر �لبالغ �لذي 

ق�س������ى �ملقد�س  �أحلق������ه حري������ق بامل�سجد �لأ

يف �لقد�������س ي������وم 21 �آب )�أغ�سط�س( حتت 

�رص�ئيلي. �لحتالل �لع�سكري �لإ

و�إذ يدرك �خل�سارة �لتي حلقت بالثقافة 

ن�سانية. �لإ

ألقيت يف  وق������د ��ستمع �إىل �لبيانات �لتي �

�ملجل�س و�لت������ي تعك�س �لغ�سب �لعاملي �لذي 

�سبب������ه عم������ل �لتدني�س يف �أح������د �أكرث معابد 

ن�سانية قد��سة. �لإ

و�إذ يتذك������ر قر�ريه رق������م 252 )1968( 

أي������ار )ماي������و(، ورقم 267  �ل�س������ادر يف 21 �

)1969( �ل�س������ادر يف 3 مت������وز يوليو 1969 

و�لقر�ري������ن �ل�سابقن للجمعي������ة �لعامة رقم 

2253 )�ل������دورة �ل�ستثنائي������ة �لطارئ������ة � 5( 

�ل�س������ادر يف 4 متوز )يولي������و( 1967، ورقم 

2254 )�ل������دورة �ل�ستثنائي������ة �لطارئ������ة � 5( 

يف 14 مت������وز )يولي������و( . وجميعه������ا تتعل������ق 

ج������ر�ء�ت �لتي �تخذته������ا �إ�رص�ئيل لتوؤثر  بالإ

بو�سع مدينة �لقد�س.

و�إذ يوؤكد مبد�أ عدم قبول �ل�ستيالء على 

ر��سي بالفتح �لع�سكري. �لأ

1 � يوؤك������د �لقر�رين رق������م 252 )1968( 

و�لقر�ر 267 )1969(.

أو تدني�س  2 � ويع������رتف ب������اأن �أي تدم������ري �

أو �ملو�قع �لدينية  أو �ملباين � ماكن �ملقد�سة � لالأ

أو تو�طوؤ للقيام  يف �لقد�س. و�أن �أي ت�سجيع �

من  بعمل كه������ذ� ميك������ن �أن يهدد بح������دة �لأ

و�ل�سالم �لدولين.

3 � يقرر �أن �لعمل �ملقيت لتدني�س �مل�سجد 

ق�سى يوؤكد �حلاجة �إىل �أن متتنع �إ�رص�ئيل  �لأ

عن خرق �لقر�ر�ت �ملذكورة �أعاله و�أن تبطل 

عم������ال �لتي �تخذتها  جر�ء�ت و�لأ جميع �لإ

لتغيري و�سع �لقد�س.

 � يدعو �إ�رص�ئيل �إىل �لتقيد بدقة بن�سو�س 

�تفاق جني������ف وبالقانون �لدويل �لذي ينظم 

�لحت������الل �لع�سكري، كما يدعو �إىل �لمتناع 

على يف �لقد�س  �سالمي �لأ من �إعاقة �ملجل�س �لإ

عن �لقيام مبهمات������ه، مبا يف ذلك �أي تعاون 

يطلبه ذل������ك �ملجل�س من دول �أكرثية �سعوبها 

من �مل�سلم������ن �أو من جمتمعات �إ�سالمية مبا 

يتعل������ق بخططها من �أجل �سيان������ة و�إ�سالح 

�سالمية �ملقد�سة يف �لقد�س. ماكن �لإ �لأ
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5 � يدي������ن ف�س������ل �إ�رص�ئي������ل يف �للتز�م 

أع������اله ويدعوها �إىل  بالق������ر�ر�ت �ملذك������ورة �

تنفيذ ن�سو�س هذه �لقر�ر�ت.

6 � يكرر تاأكي������د �لفقرة �لعملية �ل�سابعة 

أنه يف  من قر�ر رق������م 267 )1969( �لقائلة �

ح������ال �إجابة �إ�رص�ئيل �سلب������اً �أو يف حال عدم 

من  طالق، �سيعود جمل�س �لأ �إجابته������ا على �لإ

�إىل �لجتماع دون عائق لينظر يف �خلطو�ت 

�لتي ميكن �أن يتخذها يف هذ� �ل�ساأن.

من �لعام �أن يتابع عن  7 � يطل������ب من �لأ

كثب تنفيذ هذ� �لقر�ر، و�أن يقدم تقرير�ً �إىل 

من يف �أقرب وقت. جمل�س �لأ

تبنى �ملجل�س هذ� �لقر�ر، يف جل�سته رقم 

1512 ب� 11 �سوتاً مقابل ل�سيء و�متناع 4.

وثيقة رقم )22(

ق�سى )من قبل  اإدانة حريق امل�سجد الأ

)18(
اليون�سكو(

 اإن املجل�س التنفيذي:

1 � وق������د �أحزن������ه كثري� ً�ل�������رصر �لو��سع 

ق�سى �ملقد�س حتت  �لذي �أحلقه بامل�سجد �لأ

�رص�ئيل������ي، حريق  �لحت������الل �لع�سك������ري �لإ

مفتعل يف 21 �آب )�أغ�سط�س( 1969.

2 � و�إذ ي������درك �خل�س������ارة �لتي مني بها 

تر�ث �لب�رصية �حل�ساري.

ألقيت �أمام  3 � وقد ��ستم������ع �إىل بيانات �

�ملجل�������س ت�سهد على �ل�سخ������ط �لعاملي �لذي 

أثاره هذ� �لعمل �ملدن�س للمقد�سات. �

جر�م������ي للم�سجد  4 � يدي������ن �حلريق �لإ

ق�سى كما يدين جميع �مل�سوؤولن عنه. �لأ

تبنى �ملجل�س �لتنفي������ذي هذ� �لقر�ر يف 

جل�سته رقم 83.

وثيقة رقم )23(

قرار املوؤمتر العام لليون�سكو

)19(
حول تغيري معامل القد�س

و�إذ يالح������ظ من تقري������ر �ملدير �لعام يف 

�لوثيقة )20م/19( �أن �إ�رص�ئيل مل تغري موقفها 

من قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة و�ليون�سكو �مل�سار 

أع������اله، ومل تتعهد بالمتناع عن �لقيام  �إليها �

باحلفريات.

و�إذ ي�سرت�س������د بالق������ر�ر�ت �ل�سابقة �لتي 

�عتمده������ا �ملوؤمتر �لعام من������ذ دورته �لر�بعة 

15م/12،  14م/11،  )�لق������ر�ر�ت  ع�������رصة 

9و14، 9، 16م/8، 17م/1،10، 18م/ 427، 

3، 19/م 129، 4(.

1 � يق������دم �ل�سكر �لعمي������ق للمدير �لعام 

عل������ى جهوده لتطبيق �لقر�ر )129، 4( �لذي 

�عتم������ده �ملوؤمتر �لع������ام يف دورت������ه �لتا�سعة 

ع�رصة.

2 � يوؤك������د من جديد �لق������ر�ر�ت �ل�سابقة 

�ل�س������ادرة عن �ملوؤمتر �لع������ام لليون�سكو فيما 
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يخ�س مدين������ة �لقد�������س، ول�سيم������ا �لقر�ر 

�������رصورة  عل������ى  وي�������رص   )73 )18م/427، 

تطبيقها.

�رص�ئيلية  3 � يدين �سلط������ات �لحتالل �لإ

ملخالفته������ا �لق������ر�ر�ت �ل�س������ادرة عن �لأمم 

�ملتح������دة و�ليون�سك������و، و��ستمر�ره������ا من������ذ 

ن يف تغيري معامل �لقد�س  �لحت������الل وحتى �لآ

�لتاريخية و�لثقافية وتهويدها.

4 � يوجه ند�ء�ً عاجاًل وحازماً �إىل �إ�رص�ئيل 

لكي تتوقف نهائياً وفور�ً عن �حلفريات غري 

�مل�رصوعة وعن مو��سلة �تخاذ �لتد�بري �لتي 

تغري من طابع مدينة �لقد�س ومن و�سعها.

5 � يطل������ب �إىل �ملدير �لعام تقدمي تقرير 

عن تنفيذ هذ� �لقر�ر �إىل �ملجل�س �لتنفيذي 

يف دورته �ل�سابعة بعد �ملائة.

الوثيقة رقم )24(

�س���ف لعدم احرتام اإ�رصائيل لقرارات  الأ

مم املتحدة الأ

و�س���ع  لتغي���ري  باإجراءاته���ا  اخلا�س���ة 

)20(
القد�س

من: اإن جمل�س الأ

�إذ ي�سري �إىل قر�ري������ه رقم 252 )1968( 

ورقم 267 )1969( وقر�ري �جلمعية �لعامة 

�ل�سابق������ن رقم 2253 )�ل������دورة �ل�ستثنائية 

�لطارئ������ة � 5( �ل�س������ادر يف 4 مت������وز )يوليو( 

1967، ورق������م 2254 )�ل������دورة �ل�ستثنائية 

�لطارئة � 5( يف 14 متوز )يوليو(  فيما يتعلق 

عمال �لتي تقوم بها �إ�رص�ئيل  جر�ء�ت و�لأ بالإ

لتغيري و�سع �لقطاع �لذي حتتله �إ�رص�ئيل من 

�لقد�س.

ردن �لد�ئم  وقد نظر يف ر�سالة مندوب �لأ

ح������ول �لو�سع يف �لقد�������س )S/10313( ويف 

 S(.9537( )S.8146( م������ن �لعام تقارير �لأ

 8052( )1andz.s .and add 10124/)s

1.1dd/9149 /s.( وق������د ��ستم������ع �إىل بيان 

مر. �لفريقن �ملعنين بالأ

أ �لقائل �أن حيازة  و�إذ يوؤك������د جمدد�ً �ملبد�

ر�س بالفتح �لع�سكري غري مقبولة. �لأ

و�إذ يالحظ بقلق ع������دم �متثال �إ�رص�ئيل 

للقر�ر�ت �ملذكورة �أعاله.

أنه منذ �تخاذ  أي�س������اً � و�إذ يالحظ بقلق �

أع������اله �تخذت �إ�رص�ئيل  �لق������ر�ر�ت �ملذكورة �

�إج������ر�ء�ت تق�س������د بها تغيري و�س������ع و�سفة 

�لقطاع �ملحتل من �لقد�س.

من رقم  1 � يوؤكد جمدد�ً قر�ري جمل�س �لأ

252 )1968( ورقم 267 )1969(.

أ�س������ف عل������ى تخل������ف �إ�رص�ئيل عن  2 � يا

�ح������رت�م �لق������ر�ر�ت �ل�سابقة �لت������ي �تخذتها 

�لأمم �ملتحدة فيما يتعلق باإجر�ء�ت و�أعمال 
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أث������ري يف و�سع  �إ�رص�ئي������ل �لتي ت������وؤدي �إىل �لتا

�لقد�س.

3 � يوؤك������د باأو�سح �لعب������ار�ت �ملمكنة �أن 

د�رية �لتي  عم������ال �لت�رصيعي������ة و�لإ جميع �لأ

قامت بها �إ�رص�ئيل لتغيري و�سع مدينة �لقد�س 

ر��سي و�ملمتلكات،  وم������ن �سمنها م�سادرة �لأ

ونقل �ل�سكان، و�لت�رصيع �لذي يهدف �إىل �سم 

�لقطاع �ملحتل، لغية كلياً ول ميكن �أن تغري 

ذلك �لو�سع.

4 � يدعو �إ�رص�ئيل باإحلاح �إىل �إلغاء جميع 

عمال �ل�سابقة و�إىل عدم �تخاذ  جر�ء�ت و�لأ �لإ

خطو�ت �أخرى يف �لقطاع �ملحتل من �لقد�س 

�لذي قد يفهم منه تغيري و�سع �ملدينة �أو قد 

يجحف بحقوق �ل�سكان ومب�سالح �ملجموعة 

أو بال�سالم �لعادل �لد�ئم. �لدولية، �

من �لع������ام �أن يقدم  5 � يطل������ب م������ن �لأ

من. ��ستعمال  بالت�ساور م������ع رئي�س جمل�س �لأ

�لو�سائ������ل �لتي يختارها وم������ن �سمنها ممثل 

من كما يرى  أو بعث������ة تقرير�ً �إىل جمل�������س �لأ �

مالئم������اً وعلى �أي حال خالل �ستن يوماً من 

تنفيذ �لقر�ر.

تبنى �ملجل�س هذ� �لقر�ر يف جل�سته رقم 

1582 ب� 14 �سوت������اً مقابل ل �سيء. و�متناع 

�سوت و�حد.

وثيقة رقم )25(

ر�س���الة اإىل الرئي����س كارتر م���ن الرئي�س 

ال�سادات

اتفاقي���ة  يف  املتبادل���ة  الر�س���ائل  )م���ن 

كامب ديفيد(

عيد تاأكيد موقف جمهورية  �أكتب �إليكم لأ

م�رص �لعربية ب�ساأن �لقد�س.

1 � تعترب �لقد�س �لعربية جزء�ً ل يتجز�أ 

م������ن �ل�سفة �لغربية ويجب �ح������رت�م و�إعادة 

�حلق������وق �لعربية و�ل�رصعي������ة و�لتاريخية يف 

�ملدينة.

2 � �إن �لقد�������س �لعربية يج������ب �أن تكون 

حتت �ل�سيادة �لعربية.

3 � �إن م������ن حق �ل�سكان �لفل�سطينين يف 

�لقد�������س ممار�سة جميع حقوقه������م �لوطنية 

أ من �ل�سعب  �مل�رصوعة بو�سفهم جزء ل يتجز�

�لفل�سطيني يف �ل�سفة.

4 � ع������ن �لقر�ر�ت �ل�س������ادرة من جمل�س 

من وخا�سة �لقر�رين رقم 242 ورقم 267  �لأ

يج������ب �أن تطبق ب�ساأن �لقد�������س وتعترب كافة 

ج������ر�ء�ت �لتي �تخذته������ا �إ�رص�ئيل لتغيري  �لإ

و�سع �ملدينة لغية وغري قائمة ويجب �إبطال 

آثارها. �

5 � يج������ب �أن تتو�ف������ر جلمي������ع �ل�سعوب 

حرية �لو�سول �إىل �لقد�س وممار�سة �ل�سعائر 
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ماكن �ملقد�سة بدون  �لدينية وحق زي������ارة �لأ

أو تفرقة. �أي متييز �

ماك������ن �ملقد�سة لكل  6 � يج������وز و�سع �لأ

ديان �لثالثة حتت �إد�رة و�إ�رص�ف  دين من �لأ

ممثلي هذ� �لدين.

7 � ينبغ������ي �أل تق�سم �لوظائف �ل�رصورية 

يف �ملدين������ة، وميك������ن �إقام������ة جمل�������س بلدي 

م�سرتك يتكون من ع������دد مت�ساو من كل من 

�رص�ف على تنفيذ  �رص�ئيلي������ن لالإ �لعرب و�لإ

هذه �لوظائف وبه������ذه �لطريقة فاإنه لن يتم 

تق�سيم �ملدينة.

وثيقة رقم )26(

ر�سالة اإىل الرئي�س ال�سادات من الرئي�س 

كارتر:

لقد ت�سلم������ت ر�سالتك������م �ملوؤرخة يف 17 

�سبتمرب 1978 و�لتي تو�سح �ملوقف �مل�رصي 

أر�سل������ت ن�سخة من  ب�س������اأن �لقد�������س. وق������د �

�لر�سال������ة �إىل رئي�������س �ل������وزر�ء مناحم بيغن 

حاطته علماً بها. لإ

مريكية  �إن موق������ف �لوليات �ملتح������دة �لأ

ب�س������اأن �لقد�س يظل ه������و نف�س �ملوقف �لذي 

أم������ام �جلمعية  �أعلن������ه �ل�سف������ري جولد بريج �

مم �ملتح������دة يف 14 يوليو عام  �لعام������ة ل������الأ

1967 وه������و ما �أكده من بعده �ل�سفري بو�ست 

من يف �أول يوليو 1969. �أمام جمل�س �لأ

وثيقة رقم )27(

ر�س���الة اإىل الرئي����س كارت���ر م���ن رئي����س 

الوزراء بيغني:

أبلغكم يا �سيادة �لرئي�س باأن  ي�رصفني �أن �

�رص�ئيلي )�لكني�ست( �أ�سدر قانوناً  �لربملان �لإ

يف 28 يوني������و 1967 يق�س������ي ب������اأن يكون يف 

�سلطة �حلكومة ع������ن طريق مر�سوم ت�سدره 

�إخ�ساع �أي ج������زء من �أر�س �إ�رص�ئيل �لكربى 

د�رية للدولة  للقانون و�لق�س������اء و�ل�سلطة �لإ

على �لنحو �ملبن يف �ملر�سوم.

أ�سا�س  وق������د قامت حكومة �إ�رص�ئيل على �

هذ� �لقانون باإ�سد�ر مر�سوم يف يونيو 1967 

ين�س على �أن �لقد�س مدينة و�حدة غري قابلة 

أنها عا�سمة لدولة �إ�رص�ئيل. للتق�سيم و�
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مقدمة تاريخية

آثار �حلرب  كانت �سوري������ة قد خ�سعت منذ ع������ام 49 ق.م ل�سطر�بات و�

هلي������ة �لرومانية �لكربى. ومع ذلك ��ستطاع هريوذو�س حتقيق فرتة �زدهار  �لأ

خالل حكمه، وذلك ب�سبب ولئه لروما، وتثبيته ل�رصيعة �ململكة وتقوية جي�سها. 

أن�ساأ  أور�سليم � أ�س�س مدناً جديدة مثل قي�رصية وح�سوناً مثل م�سعدة. ويف � كما �

قلع������ة �أنطونيا �إىل جان������ب �لهيكل للمر�قبة وحماية �لثي������اب �ملقد�سة �لتي ل 

ي�ستطيع رئي�س �لكهنة عمل �سيء دونها.  

تاريخ القد�س امل�سيحية 

�سالم قبل الإ

باحث وكاتب ومرتجم �سوري ❁

ò

❁
مو�سى ديب اخلوري
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كذلك حاول هريوذو�������س �لهليني �لتطلع 

�إثارة �حلمية �لوطنية و�لدينية عند �ليهود، 

هذ� على �لرغم م������ن �ملظاهر �لهلينية �لتي 

أ�ساطري  �ت�سم بها مثل �سك نقود ل حتمل �سوى �

أور�سليم  يوناني������ة وبناء هيبودروم وم�رصح يف �

مرب�طورية، يف بع�س  ل بل وت�سجيع �لعبادة �لإ

مدن������ه. لكن م�سعاه مل ينج������ح، ويف �ل�سنو�ت 

خ������رية من حكمه ��سطرم������ت �ل�رص�عات  �لأ

يف عائلته وظهرت �ملعار�سة �لفري�سية بقوة 

جمدد�ً. لكن ه������ذه �لثورة مل تبلغ مد�ها على 

�مل�ست������وى �ل�سعبي، ويب������دو �أن �لعامة �أدركو� 

�أهمي������ة �لنفت������اح و�رصورة وج������ود مثل هذ� 

�لعاهل �ملنفتح. و�حلق �إن �لقوة �لدينية �لتي 

كانت حتر�س �ليهود على �لتم�سك باإرث غري 

قابل للتغري كانت قد �سعفت كثري�ً، وخا�سة 

حز�ب على �ل�سلطة.  مع تفاقم �رص�ع �لأ

عند موت هريوذو�س عام 4 ق.م. تقا�سم 

ورثت������ه مملكته. لك������ن �أرخيالو�س �لذي كان 

يف�سل������ه هريوذو�������س كان ل ي������ز�ل فتياً ول 

ي�ستطيع مقاومة �لنقالبات �لتي كانت تثار 

أنتيبا�س  �سده. ولهذ� جلاأ �إىل �أخيه هريوذو�س �

�سيد �جلليل، مبو�جهة �لذين كانو� يف�سلون 

�إد�رة روماني������ة مبا�رصة ومبو�جهة �ملدن ذ�ت 

�لنظام �ليوناين. و�إذ� كان �أوغ�سط�س قد �أكد 

رخيالو�س  �مليثاق مع هريوذو�س، لكنه مل يرتك لأ

زمة مع  �سوى لقب ملك. وتر�فق������ت هذه �لأ

�زدي������اد �ل�سط������ر�ب �لذي تطل������ب �لتدخل 

�ملبا�������رص للرومان، ومت ت�سجي������ع �ملت�سددين. 

وهك������ذ� ُرفعت �سكوى �س������د �أرخيالو�س �إىل 

روم������ا كونه مل ي�ستطع �إع������ادة �ل�سالم، فخلع 

عام 6 ميالدية.

كانت �ليهودي������ة و�ل�سامرة خا�سعتن يف 

مرب�طوري يف  ذلك �حلن ل�سلطة �ملفو�س �لإ

�سوري������ة �لذي كان ميثل������ه و�ل �أو حاكم يقيم 

يف قي�رصي������ة. ومنذ ذلك �لوق������ت مل يعد يف 

أور�سلي������م �سلطة وطنية ق������ادرة على مو�زنة  �

جنبية. وباتت رئا�سة �لكهنوت بيد  �ل�سلطة �لأ

ممثلي روم������ا. ومع ذلك، عمل هوؤلء بحذر، 

مرب�طورية على  فل������م يفر�س������و� �لعب������ادة �لإ

أور�سليم. غري �أن �لولة �لرومان �لذين كانو�  �

يتعاقبون ب�رصع������ة يف �لبد�ية مل يفكرو� بغري 

�ل������رث�ء. وقوى ذلك حرك������ة معار�سة وجدت 

يف �ملو�س������وع �لتور�تي مللك������وت �هلل �لتعديل 

يديولوجي للحقد على �لقي�رص.  �لفكري و�لإ

وب������رزت يف تلك �لف������رتة �حلرك������ة �لزيلية. 

ويلخ�س يو�سيفو�������س فل�سفة يهوذ� �لنا�رصي 

رئي�س هذه �حلركة ب�: »�لتوق �إىل �حلرية مع 

ثار  له �لوحيد« )�لآ �لعتقاد ب������اأن �هلل هو �لإ

 .) I، XVIII ،6 ،23ليهودية�

ونالحظ م������ع حلول حك������م تيبريو�س يف 



�صالم تاريخ القد�س امل�صيحية قبل الإ

213 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

د�رة �لرومانية  روم������ا حت�سن������اً ملحوظاً ل������الإ

ممثلة ب�سخ�س بيالط�س �لبنطي �لذي �أقام 

ع�رص �سنو�ت يف قي�رصية وجمع بن �لفعالية 

و�ل�سدة. و�سمح �لهدوء �لذي حققه لفيتيليو�س 

حاك������م �سورية، �ل������ذي ��ستقب������ل بحر�رة يف 

أور�سليم خالل عي������د �لف�سح عام 37 ب.م،  �

بتخفي�������س �لر�سوم قلي������اًل و�ل�سماح للكاهن 

كرب بامتالك �لثي������اب �ملقد�سة �ل�رصورية  �لأ

لوظيفته. وعندما ح������دث �نقالب كاليغول، 

ثم كلوديو�س ع������ام 40 ب.م، �نته������ز �أغريبا 

عادة بناء �ململكة  حفيد هريوذو�س �لفر�سة لإ

أك������رث منه كيف يوؤجج  لفرتة وجيزة. وعرف �

�لوطني������ة �ل�سعبية بت�سجيع������ه كما هو متوقع 

للديانة �لقومية وبا�ستمالة �لفري�سين.

وعادت �ل�سطر�ب������ات بعد موت �أغريبا 

�إ�س������ار�ت  �لروم������ان  ور�أى  ب.م،   44 ع������ام 

ع�سي������ان يف بع�������س �أعمال �لعن������ف فقررو� 

�لتدخل �لع�سكري. وبعد هزمية تعر�ست لها 

أر�سله������ا حاكم �سورية، �عتقدت  �لفرق �لتي �

أنها حقق������ت ��ستقالله������ا بقيادة  أور�سلي������م � �

ك������رب وقائدها �لع�سك������ري. لكن  كاهنه������ا �لأ

حز�ب مزقته������ا. وقرر نريون �إر�سال  لعبة �لأ

ف�سبا�سيانو�س �ل������ذي ��ستطاع حتقيق جناح 

�أويل �أدى �إىل هيج������ان �لزيلي������ن. ويف تل������ك 

�لفرتة �ن�س������م عدد من �ليه������ود �ملنفتحن، 

مرب�طورية �لرومانية  �لذين كانو� يرون يف �لإ

بق������اء �لوح������دة �ل�سيا�سية  ملج������اأ حقيقياً لإ

أ�سهرهم  و�لدينية لليهود، �إىل �لرومان، وكان �

فالفيو�س يو�سيفو�س. ويف عام 69 ب.م ترك 

ف�سبا�سيانو�������س �لقيادة لبن������ه تيتو�س، �لذي 

أور�سلي������م بال�رصبة �لقا�سية عام 70  �أ�ساب �

ب.م. و�نتهى ما عرف باحلرب �ليهودية عام 

74 ب.م ب�سقوط م�سعدة.

نرى مع هذ� �لعر�س �لتاريخي �ملخت�رص 

طار �ل�سيا�س������ي و�لديني �لذي  ج������د�ً �إىل �لإ

ظهرت فيه عدة دعو�ت حتاول �خلروج عن 

ط������ار �ليهودي �لتقلي������دي، ومنها �حلركة  �لإ

وكذلك  و�ملعمد�ني������ة،  �سينية،  و�لأ �لزيلي������ة، 

�لت������ي حكمت  �إن �ل�رص�ع������ات  �مل�سيحي������ة. 

�ملنطقة كانت تهي������ىء �أر�ساً خ�سبة لنت�سار 

�لدع������و�ت �إىل �سالم روح������ي عميق ل تهزه 

�ل�سطر�بات. 

لقد عملت جماعات وفدت �إىل �ملنطقة، 

مثل جماع������ات كثرية كانت موج������ودة فيها، 

هايل  لعتماد �لثقافة �حل�رصية �ملتقدمة لالأ

�ملحلين، فاأخ������ذت عنهم مه������ار�ت �لكتابة 

و�حل�ساب و�لزر�ع������ة و�لبناء و�لتجارة ل بل 

و�لفكر �لديني �لعمي������ق. لكن �ليهود، �لذين 

��ستم������دو� م������ن روحانية �ملنطق������ة بعد�ً كان 

جدير�ً برفعهم �إىل معان وقيم �إن�سانية نبيلة، 



�صالم تاريخ القد�س امل�صيحية قبل الإ

العــــــدد 544 كانون الثاين   2142009

مل ي�ستطيع������و� ت�سور �لرتق������اء فيه وبه دون 

�إمكاني������ة بناء دولة �أر�سية. وهكذ� وقعو� يف 

مطب عق������دة �لهوية �لتي ل ترجع فقط �إىل 

عدم قدرتهم على بناء �لكيان �ل�سيا�سي، بل 

يف �جلوه������ر �إىل عجزهم ع������ن متثل �ملعنى 

رث �حل�ساري �لذي حملوه، و�لذي  �لعميق لالإ

أو �لزمنية. ولهذ�  يتجاوز �لقوة �ل�سيا�سي������ة �

قال لهم �مل�سيح، »�أخذمت مفاتيح �حلكمة، ومل 

تدخلو�، ومل تدعو� غريكم يدخل«!

د�ري يف  أردنا �أن نوج������ز �لو�سع �لإ و�إذ� �

�لقد�������س وفل�سطن عموم������اً يف بد�ية �لعهد 

�مل�سيح������ي، فق������د كان������ت فل�سط������ن �إقليماً 

تابع������اً للرومان )منذ ع������ام 63 قبل �مليالد(. 

و�أ�سبح������ت مقاطعة روماني������ة قن�سلية بعد 

عام 70 للميالد. ونحو عام 358 ح�سل �أول 

تق�سي������م لها: فاأ�سبح �لق�س������م �جلنوبي منها 

)�لنقب و�سبه جزيرة �سين������اء( ولية، وكانت 

عا�سمتها �إلو�سا، ثم �لبرت�ء. ونحو عام 400 

ق�سمت �ملقاطعة �ل�سمالية، ف�سكلت �ليهودية 

�ملقاطعة  �ل�ساحلي������ة  و�ملناط������ق  و�ل�سام������رة 

عا�سمته������ا  )وكان������ت  وىل  �لأ �لفل�سطيني������ة 

قي�رصية(؛ و�سكل������ت �جلليل و�جلولن وق�سم 

من جتم������ع �ملدن �لع�������رص فل�سط������ن �لثانية 

)وعا�سمته������ا �سكيثوبولي�������س(؛ �أما فل�سطن 

�لثالث������ة  فل�سط������ن  فاأ�سبح������ت  �جلنوبي������ة 

)وعا�سمته������ا �لب������رت�ء(. ود�م ه������ذ� �لو�سع 

حت������ى عام 638. ويف عام 614 هز �لجتياح 

�لفار�سي عدة مدن فل�سطينية ومنها �لقد�س 

وقي�رصي������ة وليد� وغريها. وبع������د عام 638 

�نته������ى �حلكم �لبيزنطي م������ع و�سول �لعرب 

�إىل �ملنطقة. 

ي�سوع وبدايات امل�سيحية يف القد�س

كان ��س������م ي�سوع ��سماً �سائعاً يف �ليهودية 

�لقدمية، وهو ��س������م م�ستق من لفظة عربية 

تعن������ي »�هلل يخلّ�س«. ومن �ملده�س �أن لفظة 

م�سي������ح �ليونانية، »كري�ستو�������س«، م�ستقة من 

لفظة تعني »�ملم�سوح«، وهي ت�سري �إىل م�سح 

أو �إىل م�س������ح متعل������ق بالنبوة، وهي  ملك������ي، �

حتمل �ملعن������ى نف�سه لكلمة م�سي������ح �مل�ستقة 

من ج������ذر عربي يعني »�مل�س������ح«. ونذكر من 

بن �مل�س������ادر �لقدمية بع�������س �ملر�جع �لتي 

ذكرت ي�سوع وكان������ت لكتاب غري م�سيحين، 

 )44 ،15 ،Annales )III مثل تاكيتو�س يف

و�مل������وؤرخ �ليهودي فالفيو�������س يو�سيفو�س يف 

 .)9 ،XX :3 ،3 ،XVIII( ثار �ليهودية �لآ

تعد ر�سائ������ل �لقدي�س بول�������س �لتي تعود 

�إىل �لعام 50 للميالد من �أقدم �لوثائق �لتي 

ت�س������ري �إىل موت وقيامة �مل�سي������ح، �إ�سافة �إىل 

ربع������ة �لتي تعرتف بها �لكني�سة،  ناجيل �لأ �لأ

أق������و�ل و�أفعال ي�س������وع وتروي  وهي ت�������رصد �
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معجز�ت������ه، بدء�ً من �لنا�رصة وحتى �لقد�س. 

ناجيل قد كتب������ت باليونانية  وكانت ه������ذه �لأ

بعد ��ست�سهاد بطر�س وبول�س يف عهد نريون. 

ناجيل، حيث  أق������دم خمطوط������ات �لأ وتع������ود �

أيامنا هذه �إىل  حفظت �أج������ز�ء منها حت������ى �

أ�سا�ساً  ول، م�سكلة � آو�خ������ر �لقرن �مليالدي �لأ �

تاريخياً �سلباً، بحي������ث ت�سمح لنا مع در��سة 

دب �مل�سيحي و�ليوناين � و�لروماين  تاريخ �لأ

يف �ملنطقة يف ذلك �لوقت، �إ�سافة �إىل عدد 

ثارية �حلديثة، بالتعرف  م������ن �لكت�سافات �لآ

على بع�س مالمح �سخ�سية ي�سوع �لتاريخية 

وفك������ره و�أعماله. غ������ري �أن بع�������س �مل�سائل 

�ملتعلقة بالرتتيب �لزمني ل تز�ل عالقة، و�إن 

كان������ت تعترب غري ذ�ت �أهمي������ة كربى بالن�سبة 

لكتابة �لتاريخ �لقدمي. 

وفق مت������ى ولوقا، ولد ي�س������وع قبل فرتة 

كرب،  وجي������زة من م������وت �مللك هريودو�������س �لأ

�لذي مات يف �لعام 4 قبل �مليالد. وقد ولد 

يف بيت حل������م، مدين������ة د�وود، يف �ليهودية، 

ث������م �أقام يف �لنا�������رصة يف �جللي������ل. وي�سهد 

بول�������س على ن�سبه �إىل د�وود )رومية، 1، 3(. 

وقام �مل�سيح بالتب�سري ل�سنتن ون�سف تقريباً 

أي������دي �لرومان �لذي ميكن  قبل �سلبه على �

�أن ي������وؤرخ حو�ل ع������ام 30 للمي������الد، ع�سية 

ي������وم �سبت يف �إطار �لف�س������ح �ليهودي. وكان 

بيالط�س �لبنطي �حلاكم �لروماين لليهودية 

د�نة  قد �أ�سدر حكم �إعد�مه، وكتب �سبب �لإ

على �ل�سلي������ب: »ملك �ليهود« )مرق�س، 15، 

26(. لقد جع������ل هذ� �لته������ام �ل�ساخر من 

ي�س������وع خ�سماً ومعار�ساً ل�سلطة قي�رص. لكن 

أ�سباباً دينية �لطابع وتتعلق  يف �حلقيقة فاإن �

ب�سكل خا�س مبوقع ي�سوع �جتاه هيكل �لقد�س 

أ�سا�سياً خالل �لد�سائ�س  هي �لتي لعبت دور�ً �

�لتي قامت بها �ل�سلطات �لكهنوتية �ليهودية 

�لتي �سبقت �حلكم �لروماين. ذلك �أن نقاطاً 

عدي������دة كان������ت جتع������ل �مل�سيح عل������ى طرف 

�لنقي�������س م������ع �سلطات �لهي������كل. و�حلق �إن 

ي�س������وع �لنا�رصي كان عل������ى �سلة مع جماعة 

يوحن������ا �ملعمد�ن، ول نعل������م �إىل �أي حد كان 

قريب������اً من �لكتب������ة ذوي �لتبعية �لفري�سية -

لهية  حيث كان يوؤكد مثلهم عل������ى �لعناية �لإ

وعلى قيام������ة �ملوتى-  لكن������ه باملقابل كثري�ً 

م������ا كان ينتقدهم، بل �إن ي�س������وع كان يبدي 

حترر�ً غريباً جت������اه �رصيعة مو�سى و�ملوروث 

�ليه������ودي �لقدمي. ويف �حلقيقة فاإن حتريره 

ن�سان ط������ال جميع �مللل �لتي كانت تنادي  لالإ

�سولية على  أو بالأ آنذ�ك بالتجدد �لدين������ي � �

ح������د �سو�ء. وكث������ري�ً ما ج������رى �حلديث عن 

�سينين، ون�سبت  مقاربة حياته من حي������اة �لأ

�لفرتة �لتي ل نع������رف �لكثري عن حياته �إىل 
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عزلة �أم�ساها يف جو�رهم. لكن يف �حلقيقة 

ل ن�ستطي������ع عند �لتمع������ن يف �لتعاليم �لتي 

خ�س�سها للتالميذ ويف مو�عظه �إل �أن منيز 

قدرته على �لنعتاق من نري �ملري�ث �لفكري 

�ل�سيق �إىل قوة روحية حقيقية. وكان �لذين 

يعا�رصونه ويظل������ون قريبن منه يده�سون بل 

وي�سدمون من قوة �سخ�سيته ومن ت�رصفاته 

جت������اه �ملنبوذين. ولعله مل يلجاأ كثري�ً �إىل لقب 

�مل�سيح يف خطبه و�أحاديثه، وكان هذ� �للقب 

غام�س������اً ج������د�ً يف ذلك �لوق������ت، لكن �سلته 

أباه �لذي يف  أنه � بال������ذي كان ي�سري �إليه على �

�ل�سم������اء كان يده�س حتى تالميذه �ملقربن. 

ويف �سبيحة يوم �لف�سح تعرف عليه تالميذه 

أنه �بن هلل  حي������اً بينهم و�عرتفو� ب������ه و�آمنو� �

و�إلههم. 

يعد هذ� �حلدث، ح������دث ظهور �مل�سيح 

لتالمي������ذه بع������د قيامته ه������و �ملنعطف �لذي 

ت�سكلت على �إثره حركة �سغرية من �ملوؤمنن 

و�ساط �ليهودية  أو� يجاهرون يف �لأ �لذين بد�

آنذ�ك، و�إن ب�سورة مب�سطة وغري  و�لرومانية �

علنية متاماً، باإميانه������م باإله يختلف عن كل 

ما عرف حتى ذلك �حلن يف �مل�رصق بل ويف 

ن�سان ويعيد �سلته  �لعامل. �إله جاء ليخل�س �لإ

ب. لك������ن هذ� �ملوقف �لفل�سفي يف  باهلل � �لآ

�مل�سيحية �لنا�سئة مل يكن مبثل هذ� �لو�سوح، 

أور�سلي������م يف ذلك �حلن مرتعاً، كما  وكانت �

كان �ل�رصق نف�سه، لتيار�ت تاأملية وعرفانية 

كثرية، وكانت �مللل و�جلماعات �لدينية كثرية 

يف نو�ح������ي فل�سطن وبالد �ل�س������ام عموماً. 

وكانت �ل�رص�عات �لقائمة مع قوى كربى يف 

�ل�رصق ل متنع بل عل������ى �لعك�س ت�سكل �أحد 

أ�سباب ت�رصب وتر�سخ بع�س �ملعتقد�ت ذ�ت  �

�س������ول �لبعيدة �لقادمة م������ن بالد ما بن  �لأ

�لنهري������ن �أو من فار�س وحتى من �لهند. ويف 

ظ������ل �نت�سار دعو�ت كانت ق������د بد�أت تخترب 

تاأم������الت روحية ك������ربى، ف������اإن �لوثنية �لتي 

كانت �سائدة يف ب������الد �ل�سام مل تكن بالوثنية 

�ل�ساذجة، ناهيك عن �لتاأثري�ت �لتي نلم�سها 

أو  بو�سوح فيها من فل�سفات �ملنطقة نف�سها �

�لقادم������ة من �ليونان وم�������رص �أو من فار�س. 

لقد جاء ي�سوع و�سط هذ� �ملخا�س للمنطقة 

ليق������ول كلمته. وقد ر�سخ������ت هذه �لكلمة يف 

أبناء �ملنطقة، و�رصعان ما قبلت على  نفو�س �

خلفية �ملعتقد�ت �لتي كان �لكثري منها يرجع 

يف رمزيت������ه و�رص�نيته �إىل ق������رون بل و�آلف 

�ل�سن������ن. ول �سك �أن �لتح������ول �لكبري �لذي 

�أدى �إىل �نت�س������ار �مل�سيحي������ة كان �عتماده������ا 

كدين ر�سمي للدولة �لرومانية. لكن ذلك مت 

ل �سك على خلفي������ات �سيا�سية و��سرت�تيجية 

مرب�طورية.  للحفاظ على قوة �لإ
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الكني�سة املقد�سية

ميكن �لق������ول �إذ�ً �إن �أوىل ب������و�در ت�سكل 

�جلماع������ة �مل�سيحي������ة يف �لقد�������س تعود �إىل 

نحو �لع������ام 30، عندما �جتمعت فيما عرف 

بالعن�������رصة جماعة من �ليه������ود �لذين كانو� 

يت�سارك������ون �إميانهم بي�س������وع �مل�سيح �ملنت�رص 

عل������ى �ملوت و�ملنبع������ث بعد بقائ������ه يف �لقرب 

أي������ام. ت�سكلت ه������ذه �جلماعة حول  لثالث������ة �

�لتالمي������ذ �لثني ع�رص �لذين كانو� قد تبعو� 

ي�سوع وعرفوه عن قرب خالل عدة �سنو�ت. 

وكان������ت جماع������ة �لقد�س مكون������ة مبعظمها 

على ما يبدو من د�ر�سي �لعربية، وكان يهود 

ر�مي������ة ب�سهولة �إذ  فل�سط������ن ي�ستخدمون �لآ

دنى،  كانت لغ������ة �لتو��سل يف كامل �ل�رصق �لأ

غ������ري �أن ق�سماً كبري�ً منهم كانو� قادرين على 

أي�س������اً. وكان ذلك مدخاًل  فه������م �ليوناني������ة �

أ�سا�سياً للتالقح �لفكري مع �لرت�ث �ليوناين  �

خالل �لفرتة �لالحقة. 

أثبتته  وعل������ى �لرغم من �لنفت������اح �لذي �

�لكني�س������ة فقد ظه������رت �لن�سقاقات ب�رصعة 

قلية  يف جمتمع������ات �لقد�س، حي������ث كانت �لأ

�لهلينية تقدر �أن حق �أر�مل جمموعتهم كان 

رز�ق �مل�سرتكة. وعندها  مغبون������اً يف توزيع �لأ

قرر �لر�سل �لثنا ع�رص تعين نو�ب، يعادلون 

�حلز�ني������م يف �لكني�������س، وذل������ك مل�ساعدتهم 

يف مهامهم على �مل�ست������وى �لدنيوي. لكن ما 

ح�سل �أن هوؤلء �لن������و�ب كانو� من �ملتهلنن 

�ليهود �لذين ف�رصو� على طريقتهم �لو�سايا 

�ملو�سوي������ة. ولهذ� رفعت �سكوى �سدهم حول 

أثارت  هذه �لنقط������ة �إىل �ملحكمة �لعلي������ا. و�

خطبة �لنائب ��سطفانو�������س غ�سب �ملجل�س 

حت������ى �إن������ه مل يتمكن من �إ�س������د�ر �حلكم، �إذ 

�قتادت �جلموع �لنائب ��سطفانو�س ورجمته 

�سو�ر. ويف هذه �ملرة مل يكن غمالئيل  خارج �لأ

ق������د تدخ������ل، وكان تلميذه �س������اول، �لعالمة 

�ل�س������اب يف �ل�رصيعة، و�ملعت������ز و�ملع�سد بثقة 

أثناء  �ملحكمة �لعليا، يحر�س ثياب �جلالدين �

تنفيذ �حلكم باملوت. 

كان ذلك بد�ية �أول ��سطهاد للم�سيحين 

�ملتهلنن. وقد تفرقو� يف �ليهودية و�ل�سامرة 

حيث وجدو� مالذ�ً له������م يف �لكنائ�س. وكان 

ذلك ح������ال بطر�س وفيليبو�������س �للذين قاما 

بات�س������الت يف �ل�سامرة مع �ليهود �ملتهلنن، 

أ�سخا�س  ومع �أع�ساء من �مللل �ملعمد�نية، ومع �

حت������ى يف غاية �لغر�بة مثل �ل�ساحر �سمعان، 

جي������ال �لتالي������ة موؤ�س�ساً  �ل������ذي ر�أت فيه �لأ

للغنو�سي������ة و�ل������ذي طارده بطر�������س بح�سب 

�لتقليد حتى روما. 

عل������ى �لرغم من �إع������د�م ��سطفانو�سو�س 

و�لتلمي������ذ يعقوب )�أعم������ال 80، 1؛ 12، 1-
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19(. لك������ن هذه �جلماع������ة ��ستمرت وكربت 

أل������ف من �ليه������ود فق������ط �لذين  وكان������ت تتا

��ستم������رو� يف ممار�س������ة طقو�سه������م �ليهودية 

أ�سه������ا بعد عام 44  وعاد�ته������م �لقدمية، وتر�

)وحتى موته يف ع������ام 62( يعقوب �ملعروف 

باأخ������ي ي�س������وع �مل�سيح. يف ع������ام 49 ح�سل 

�جتماع بن �لتالميذ و�لقدماء من �جلماعة 

أل������ة ح�سا�سة مل يك������ن �أحد يعرف  ح������ول م�سا

بعاد �لتي ميكن �أن ت�سل �إليها، وهي تتعلق  �لأ

بالفرو�س و�ل�رصوط �لت������ي يجب �أن تفر�س 

على �لوثني������ن �ملهتدين: وهذ� �لجتماع هو 

�لذي �سمي مبجمع �لقد�س )�أعمال �لر�سل، 

15، 2 – 12(. ب������ن عامي 60 و 70، وخالل 

وىل �لتي عرفت  �ل�سطر�بات �ليهودي������ة �لأ

بالثورة �ليهودية، تركت هذه �جلماعة مدينة 

�لقد�س �إىل بيال )لكن هذه �لهجرة �لتي ذكرها 

عو�سي������ب ل يقبل بها جميع �ملوؤرخن(. ومن 

�ملرجح �أن �لعديد من �أفر�د �جلماعة عادو� 

�إىل �لقد�س بعد عام 70. وكانت �جلماعة ل 

تز�ل تبدو يف غالبيتها من �أ�سل يهودي، هذ� 

�ساقفة  أ�سماء �لأ قل �إذ� �عتمدنا على � على �لأ

�لذين نقلهم لن������ا عو�سيب )�لتاريخ �لكن�سي، 

IV، 5(. وبع������د �لثورة �ليهودية �لثانية، �أقام 

هادريانو�������س يف موقع �لقد�س مدينة جديدة 

آيليا كابيتولينا )عام 135(، ومل يعد  أ�سماها � �

با�ستطاعة �ليهود �لبق������اء يف �ملدينة. ولهذ� 

يب������دو �أن �جلماعة �مل�سيحي������ة �أ�سبحت هي 

�لغالبة وكانت قد �أ�سبحت تتاألف يف غالبيتها 

من �لوثني������ن �ملهتدين، كما ي�سهد على ذلك 

�ساقفة فيها )�ملرجع �ل�سابق،  أ�سماء �لأ أي�ساً � �

 .)12 ،V

يف بد�ية �لقرن �لر�بع كانت مدينة �لقد�س 

قد �أ�سبحت جمرد مدينة �سغرية يف مقاطعة 

فل�سط������ن �لروماني������ة، طامل������ا �أن عا�سم������ة 

�ملقاطعة كانت يف قي�رصية، لكن جممع نيقيا 

�سقف �لقد�س ب������� »�رصف« خا�س،  �ع������رتف لأ

�سقف  أنه كان خا�سع������اً لأ عل������ى �لرغم م������ن �

ماكن �ملقد�سة  �لعا�سمة. و�أدى تطور بناء �لأ

�ساقفة  و�لعناية بها �إ�سافة �إىل �سل�سلة من �لأ

ب������ر�ز قيمة �ملدين������ة دينياً. وكان  �ملميزين لإ

مكاريو�������س )314 � 333( �ملوج������ود يف نيقيا 

قد �كت�س������ب فيها ثقة ق�سطنطن �لذي كلفه 

ماكن �ملقد�سة  بالعمل عل������ى �إبر�ز قيم������ة �لأ

و�لعناي������ة و�لهتمام بها. وت������اله مك�سيمو�س 

)333 � 348(، وكان �أحد �ملجاهرين �لقدماء 

أثناء  بالعقيدة خالل ��سطهاد ديوقل�سيان. و�

ريو�سي������ة �أ�سبح �أح������د منا�رصي  زم������ة �لأ �لأ

أثنا�سو�س، بع������د �أن كان قد وقع على �إد�نته  �

يف جممع �سور يف عام 335. وعرف كرييلو�س 

)348 � 386( بتعاليم������ه �لدينية؛ وكان �أحد 
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زمة  �مل�سارك������ن �أي�ساً يف �أكرث من م������رة بالأ

ري�سو�سية )ونفي ثالث مر�ت(. �أما يوحنا  �لأ

)386 � 417(، وهو بال �سك �ساحب وموؤلف 

زمة  أو�ئل ممثلي �لأ �رص�ر، فهو �أحد � تعاليم �لأ

وىل: فقد عار�س �إبيفانو�س  وريجني�سية �لأ �لأ

أ�سهم يف �جلدل حول  وجريوم، وكذلك فقد �

بالجيو�س، ومنحه �لغفر�ن من تهمة �لهرطقة 

يف �أحد �لجتماعات يف �لقد�س ثم يف جممع 

ديو�سبولي�������س عام 415. وق������د �تهمه جريوم 

أو ملن�سبه يف  أو يدعي لكر�سيه � أن������ه يطالب � با

�لقد�������س لقب »�لكر�سي �لر�سويل«. ومع ذلك 

أ �إمنا ح�سل �خللف �لثاين  فبا�سم هذ� �ملبد�

ليوحنا، وهو جوفينال )422 � 458( من جممع 

خلقيذونية )451( عل������ى �أن ي�سبح لكر�سيه 

�سلطة على مقاطعات فل�سطن �لثالث، مما 

�سكل بالتايل �لبطريركية �لكربى �لر�بعة يف 

�ل�رصق. 

أث������ار  غ������ري �أن ه������ذ� �ملجم������ع بال������ذ�ت �

��سطر�ب������ات يف كني�سة �لقد�������س. فقد كان 

جوفينال يف �لبد�ية �أحد موؤيدي ديو�سقور�س 

بال�سيغ������ة  قبول������ه  و�أدى  �ل�سكن������در�ين، 

�إىل معار�س������ة �لكث������ري م������ن  �خللقيذوني������ة 

تب������اع، و�لرهبان ب�سكل خا�س.  �ملوؤمنن و�لأ

فلم ي�ستطع جوفينال �لع������ودة �إىل فل�سطن، 

و�نتخب �لر�ه������ب ثيودو�سو�س ليخلفه، وكان 

ل بد م������ن دعم �جلي�س لك������ي ميكن و�سعه 

�سقفي للقد�������س. غري �أن  عل������ى �لكر�س������ي �لأ

�لتحالف بن خمتل������ف فرقاء �ملقد�س مل يكن 

أم������ر�ً �سهاًل، بل على �لعك�س متاماً، فلم يكن  �

�سقفي  م������ن �ملمكن �لقبول به������ذ� �لفر�س �لأ

ديرة  �ملدعوم من �جلي�������س. وظلت معظم �لأ

يف �لقد�������س ويف حميطه������ا معار�سة. وهكذ� 

أنا�ستازيو�س  أ�ساقف������ة �لقد�������س )� فقد ظ������ل �

ومرترييو�س و�سلو�ستيو�س( على موقف و�حد 

حت������ى نهاية �لقرن �خلام�������س �مليالدي، وهو 

دنى،  �لقب������ول باخللقيذوني������ة يف حده������ا �لأ

وظل������و� مت�ساحمن جت������اه �لقائلن بالطبيعة 

�لو�حدة. ويف عام 487 وقع مرترييو�س على 

أ �لو�حدية، كما فعل من بعده �سلو�ستيو�س  مبد�

و�إيلي������ا )516(. ومل مين������ع ذلك من عزل هذ� 

نه رف�������س �لع������رت�ف ب�سفريو�س  خ������ري لأ �لأ

نطاك������ي. لكن خلفه يوحن������ا )516 � 524(  �لأ

عاد �إىل �خللقيذونية حيث �أ�سبحت �لكني�سة 

�ملقد�سية منذ ذلك �حلن ف�ساعد�ً �أحد �أهم 

و�أ�سلب د�عميه������ا يف �ل�رصق: فكانت كني�سة 

أو�ئل �لكنائ�������س �لتي �أيدت  �لقد�������س �إحدى �

�سالحات �خللقيذونية ليو�ستينو�س )518(  �لإ

أيلول.  خالل �ملجمعن �للذين عقد� يف �آب و�

وق������د رف�س �لبطريرك بطر�س يف عام 543 

نه ر�أى  �لتوقيع عل������ى »�لف�سول �لثالث������ة« لأ
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أنه������ا خمالفة للخلقيذوني������ة. وعند موته يف  �

وريجنيون يف فل�سطن  عام 552 �نتخ������ب �لأ

و�حد�ً منه������م خلالفته، وهو مكاريو�س، لكن 

أبدله باإفتوخيو�س �لذي كان  جو�ستينيانو�س �

وريجينية  قد �س������ارك يف �إد�نة �لقائل������ن بالأ

أنه مكلف  يف ع������ام 533، و�لذي ر�أى بالتايل �

أتباع �أوريجين�س يف  د�نة على � بتطبيق هذه �لإ

فل�سطن. 

�إن ه������ذ� �لتاريخ �ملت�س������ارع من �لتقلبات 

�ملذهبية يف �لقد�������س يعك�س يف �لو�قع حال 

وىل من  �مل�������رصق كل������ه يف �لقرون �لقليل������ة �لأ

حد�ث  �لعه������د �مل�سيحي. ول ب������د �أن هذه �لأ

بال������ذ�ت �لتي كانت تت������م يف جنوبي �مل�رصق 

حتديد�ً وخا�سة يف �لقد�س وبع�س �لعو��سم 

�مل�سيحي������ة �لكبرية جنوبي �سورية مثل دم�سق 

وب�رصى، كانت تت�س������ل بالتطور�ت �لالحقة 

لتاريخ �ملنطقة �لديني. 

ول ب������د لن������ا �أن نذك������ر هن������ا �أن �أحد�ثاً 

�سيا�سي������ة كربى كان������ت ور�ء تغري�ت كربى يف 

تاري������خ �لكني�سة �مل�رصق������ي. ول بد �أي�ساً من 

�لق������ول �إن بع�س �لق������ر�ر�ت �لك������ربى �لتي 

مرب�طورية �لرومانية �إىل  �تخذت لتحويل �لإ

دولة م�سيحي������ة كانت تاأخذ بع������ن �لعتبار 

�لنت�سار �ل�رصيع و�لو��س������ع للعبادة �مليرث�ئية 

يف كاف������ة �أنحاء �لمرب�طوري������ة ويف �جلي�س 

�لروماين نف�س������ه. فكان �عتم������اد ديانة مثل 

�مل�سيحية رد�ً عل������ى �لتغلغل �لقادم من فكر 

ثر كانت رحلة  فل�سفي فار�سي. وعلى هذ� �لإ

)�لقدي�س������ة( هيالنة �إىل �لقد�������س و�كت�ساف 

�ل�سليب وقرب �مل�سيح، ومن ثم بناء �لكنائ�س 

عياد و�لطقو�س، ووفود  ديرة، وتكري�س �لأ و�لأ

�حلجاج �إىل �لقد�س كمحطة روحية يف قلب 

�ل�������رصق، وفيه������ا �ملوروث �مل�رصق������ي كله، من 

أدي������ان، بل ومن طقو�س ورموز  ملل و�أفكار و�

و�سعائر كانت متار�س يف �لكثري من �لعباد�ت 

�لوثني������ة �ملحلي������ة و�لو�ف������دة. ويعطينا هذ� 

�ل�رصد �ملخت�رص �إ�سافة �إىل ذلك فكرة حتتاج 

�إىل �لتو�سع دون �سك حول �لتاأثري�ت �ملتبادلة 

�لتي كان ميكن �أن تتم بن �مل�سيحية �لنا�سئة 

وتر�ث �ملنطقة �لفل�سفي و�لديني. ومن جهة 

�أخ������رى، فاإننا ندرك حج������م �لفرت�ق �لذي 

ح�سل بن �مل�سيحي������ة و�ليهودية، يف �لقد�س 

نف�سه������ا، ويف بد�ي������ات �لكني�س������ة �مل�سيحية، 

عندما نالح������ظ �لقدرة �مل�سيحية على قبول 

�خلرب�ت �لروحية و�لتاأملية يف تر�ث �ملنطقة 

مقابل �سعف �ليهودية �ملتقوقعة على ذ�تها. 

ديرة يف القد�س الكنائ�س والأ

�سا�سية من  عمال �لأ �أما فيما يتعل������ق بالأ

بن������اء وعمارة للمو�ق������ع �لدينية �مل�سيحية يف 

أ ذلك منذ عهد ق�سطنطن،  �لقد�س، فقد بد�



�صالم تاريخ القد�س امل�صيحية قبل الإ

221 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

و�رصعان م������ا �أ�سبحت �لقد�������س هي �ملدينة 

هم يف  �ملقد�س������ة بامتي������از، ومركز �حل������ج �لأ

�لعامل �مل�سيحي كله. وبعد �كت�ساف �أجز�ء من 

�ل�سلي������ب قرب �جللجثة وق������رب �مل�سيح )عام 

وغ�سطه  325(، خ������الل رحلة قامت به������ا �لأ

هيالن������ة، بني������ت بف�سل �سخ������اء ق�سطنطن 

بازيليكة �ل�سهادة )حي������ث مت و�سع �ل�سليب 

�ملكت�س������ف، يف ج������و�ر �جللجث������ة( وكذل������ك 

�لكني�س������ة �ملقببة فوق ق������رب �مل�سيح، وكذلك 

بازيليك������ة �إيليونا على جب������ل �لزيتون )فوق 

�ملغ������ارة �لت������ي كان يجتمع فيه������ا �مل�سيح مع 

تالميذه ويعلمهم ويحاورهم(. وخالل �لقرن 

أ�ساقفة  �لر�ب������ع، �سيدت �أي�ساً مبب������ادرة من �

غنياء �ملتربعن كنائ�س  �لقد�س وعدد من �لأ

على جبل �سهي������ون )يف موقع جتلي �مل�سيح 

بعد �لقيام������ة وموقع نزول �ل������روح �لقد�س، 

أي�ساً فيم������ا بعد موقع �لع�ساء  و�لذي �عترب �

لم(،  خ������ري(، ويف جث�سيماين )يف موقع �لآ �لأ

وعل������ى قمة جبل �لزيت������ون )يف موقع �سعود 

�مل�سيح �إىل �ل�سماء بعد �لقيامة(. ويف �لقرن 

�خلام�س �ملي������الدي بنيت كنائ�������س كثرية يف 

�أنحاء متفرقة من �لقد�س على مو�قع ن�سبت 

�إىل م�ساهد من حياة من �مل�سيح، ومنها ق�رص 

قيافا �لذي �أ�سب������ح كني�سة �لقدي�س بطر�س، 

ومقر وحمكمة بيالط�������س  )كني�سة �لقدي�سة 

�سوفيا(، وقرب �لعذر�ء م������رمي، وبركة �سلوة، 

وبرك������ة �لغن������م، وقرب لع������ازر يف بي������ت عنيا 

وغ�سطا  ومو�ق������ع �أخرى �أقل �أهمية. وبنت �لأ

�أفدوكيا كني�س������ة �أخرى �سمت رفاة �لقدي�س 

��سطفانو�سو�������س �ملكت�سفة يف عام 415. ويف 

�لقرن �ل�ساد�س، بن������ى جو�ستينيانو�س كني�سة 

�لقدي�سة م������رمي �لبتول �جلديدة حيث و�سع 

فيها بع�ساً من ذخر �لعذر�ء مرمي. ويف جو�ر 

هذه �لكنائ�س بنيت �أي�ساً م�سافات وخانات 

خم�س�سة للحج������اج. وت�ساع������ف كذلك يف 

ديرة، وخا�سة على  �ملدينة �ملقد�س������ة عدد �لأ

جبل �لزيت������ون � ومنها دي������ر ميالنيا �لكربى 

ع������ام 372 ودير ميالنيا �ل�سغرى عام 417. 

ويف عام 450 رمم������ت �لمرب�طورة �إفدوكيا 

�لتي كانت تقيم يف �لقد�س �سور �ملدينة وفق 

و�سع له بحيث �سمت جبل �سهيون  �مل�سار �لأ

د�خ������ل �ل�س������ور. وكان ع������دد �مل�سيحين قد 

كرثية يف �لقد�س، وكان �ليهود  �أ�سبح ه������و �لأ

ممنوع������ن من �لدخول �إليه������ا، �إل يف ذكرى 

دمار �لهيكل، وخالل �لعه������د �لق�سري �لذي 

حك������م فيه جوليانو�������س )361 � 363(، حيث 

عادة بناء �لهيكل �إمنا باءت  ج������رت حماولة لإ

بالف�سل. وكان عدد �حلجاج �لو�فدين من كل 

�أنحاء �لع������امل �لقدمي كبري�ً جد�ً. وعرب هوؤلء 

�حلجاج �أثرت �لطقو�������س �ملقد�سية بكنائ�س 
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آث������ار ذلك ما  كث������رية يف �أرج������اء �لعامل. ومن �

أيلول  ن�سه������ده حتى �ليوم يف �لر�بع ع�رص من �

يف عيد �ل�سليب، وهو ذكرى تكري�س كني�سة 

أو �ل�سليب يف �لقد�س، حيث �أ�سبح  �ل�سهادة �

منا�سب������ة لحتف������ال دويل يف كنائ�س ومو�قع 

كثرية يف �أنحاء �لعامل كله. 

يف عام 614 ��ستوىل �لفر�س على �ملدينة 

بعد ح�س������ار طوي������ل، وقتل ع������دد كبري من 

�سكانها، ونهبت معظ������م معابدها و�أحرقت. 

ود�م �حتالل �لفر�س لها حتى عام 629، ويف 

�ل�سنة �لتالية �أعاد هرقل �ملنت�رص على �لفر�س 

ذخ������ر �ل�سليب �لذي كان ه������وؤلء قد �أخذوه 

معهم �إىل �سلوقيا طي�سفون. وقام �لبطريرك 

مود�ستو�س برتميم جزئي لعدد من �لكنائ�س. 

ولك������ن مل مي�س وقت كثري حت������ى كان �لعرب 

قد و�سلو� ملحا�رصة �ملدينة، وبعد ح�سار د�م 

أ�سهر ر�سخت �ملدينة للخليفة عمر بن  �سبعة �

�خلطاب وفق �������رصوط مت�ساحمة، فاأعطيت 

�حلرية �ملدنية و�لدينية مقابل جزية �سنوية. 

وهكذ� كان عل������ى كل �سكان �لقد�س من غري 

�مل�سلمن دف������ع �رصيبة مزدوج������ة )�ل�رصيبة 

�ل�سخ�سية �إ�سافة �إىل �جلزية(. 

الرهبنة يف القد�س

مما ل �سك فيه �أن �مل�سيحية �لتي ن�ساأت 

يف فل�سطن �نت�رصت فيها �أولً. و�نطلقت من 

�لقد�������س نف�سها حي������ث كان تب�سري ي�سوع قد 

�نتهى. و�حلقيق������ة �أن كني�سة �لقد�س ن�ساأت 

منذ ذلك �حل������ن و��ستمرت حتى �ليوم دون 

�نقط������اع. وكان �أع�س������اء ه������ذه �لكني�سة يف 

�لبد�ية من �ليهود، ث������م حتولت �سيئاً ف�سيئاً 

�إىل كني�س������ة لغته������ا �ليوناني������ة و�لغالبية من 

أبنائها م������ن �لوثنية �ملهتدي������ن، مع ��ستمر�ر  �

وجود جماعات من �أ�سول يهودية � ن�رص�نية. 

ويف ظل تطور هذه �لكني�سة وتاأثرها مبا كان 

يح�س������ل يف كنائ�س �مل�������رصق، تطورت رهبنة 

و��سع������ة وهامة يف فل�سطن ويف �لقد�س منذ 

�لقرن �لر�بع �مليالدي، و�ساهم يف �نت�سارها 

ماكن �ملقد�سة يف �لقد�س  وتطورها وجود �لأ

دي������رة و�لكنائ�س �لكثرية �لتي  �إ�ساف������ة �إىل �لأ

بنيت. وكان كث������ري من �حلجاج �لو�فدين �إىل 

�لقد�س يتخلون عن حياتهم �ملدنية ليلتزمو� 

ماكن �ملقد�سة.  بحي������اة �لرهبنة يف ج������و�ر �لأ

ديرة  و�ساهم ذلك باملقابل يف تو�سع وتطور �لأ

�لت������ي كانت قائم������ة يف �لقد�������س وبيت حلم 

ويف مو�ق������ع �أخرى ذ�ت �سفة مقد�سة، حيث 

كان �لرهب������ان يوؤمن������ون �خلدم������ة �لكهنوتية 

و�إقام������ة �لقد��س و��ستقبال �حلجاج. غري �أن 

رهباناً �آخرين �خت������ارو� �لبتعاد عن مو�قع 
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�حلجي������ج، �إمن������ا يف �أماكن غ������ري بعيدة عن 

أو�ئل �لرهبان  �ملدينة �ملقد�سة. وكان �أح������د �

�ملعروفن يف فل�سطن و�لقد�س هو �رصيتون، 

آ�سيا �ل�سغرى، و�لذي ��ستقر يف  �لق������ادم من �

فار�ن عام 330 على بعد نحو 20 كلم �سمال 

تباع و�لتالميذ  �رصق �لقد�س، حيث جذب �لأ

أ�س�س ثالث������ة �أديرة على  ل������ه. و�رصعان م������ا �

منط �ملعتزلت يف منطقت������ه، وكان �لرهبان 

أت������ون ليعي�سو� فيها يف خاليا معزولة طيلة  يا

�سبوع يف  أ�سب������وع، ثم يجتمعون يف نهاي������ة �لأ �

بني������ة �ملخ�س�س������ة له������م و�ملتمركزة حول  �لأ

أ�س�س �إفتيمو�س يف  كني�سة. ونحو عام 411، �

ه������ذه �لبادية نف�سها دير�ً جديد�ً حيث كانت 

تتم في������ه طقو�س �حلي������اة �مل�سرتك������ة. وكان 

�رتباط هذين �لنمطن من �حلياة �لرهبانية 

و�ملن�ساآت �لدينية �سم������ة �أ�سبحت �أ�سيلة يف 

�لرهبنة �لفل�سطينية يف �ل�سحر�ء، حيث كر�س 

تلميذ وخلف �إفتيمو�س منط �حلياة �ملتق�سف 

و�لنا�سك للرهبنة. ويف هذ� �لنمط كان يعود 

لفرت�ت �إىل حي������اة �ملعتزلت بل وكان ي�ستمر 

يف عزلة ووحدة كاملة لوقت طويل. غري �أن 

بع�س �أمناط �لرهبن������ة �لفل�سطينية وخا�سة 

أي�س������اً �سيئاً من حياة  يف �لقد�������س ��ستلهمت �

�لرهبنة �مل�رصي������ة يف ذلك �لوقت، كما يبدو 

مر يف ح������ال هيالريون �أو عموماً بالن�سبة  �لأ

لرهب������ان �لقد�س يف ع������ام 390 عندما ز�رو� 

م�رص )تاريخ رهبان م�رص(. 

خامتة

يعد تاري������خ �لقد�س �مل�سيح������ي، وخا�سة 

وىل للمي������الد، تاريخ������اً  خ������الل �لق������رون �لأ

�سائكاً، ومليئ������اً بالفجو�ت، وكثري �ملنزلقات. 

و�حلقيقة �أن �لوقائع �لتاريخية �لقليلة تفر�س 

عل������ى �لباحث������ن �لرتيث و�حل������ذر يف طرح 

حد�ث  �ل�ستنتاج������ات و�لتف�سري�ت ح������ول �لأ

أ�سبابه������ا. ولهذ� حاولن������ا �أن نقدم يف هذه  و�

�لدر��سة �ملوجزة ملحة عن �لت�سل�سل �لتاريخي 

�سالم.  حد�ث �مل�سيحية يف �لقد�س قبل �لإ لالأ

أو �أ�رصنا  وحتت������اج نقاط كثرية مل نتطرق �إليها �

�إليها �رصيعاً �إىل در��سات معمقة من �ملنظور 

�لتاريخي. ومنه������ا تاريخ �لرهبن������ة، وتاريخ 

وتاريخ  وخلفياته������ا،  �لكن�سية  �لن�سقاق������ات 

عياد وتاأثرها باملوروث �ملحلي،  �لطقو�س و�لأ

و�لعالقات �مل�سيحية �ليهودية وتاأثريها على 

تطور �لفكر �لدين������ي يف �ملنطقة يف �لقرون 

�لتالية. 
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أو �أور- �سلي������م كما هو ��سمها �لكنع������اين �لقدمي ويعني »حا�رصة  �لقد�������س �

وىل /�أور/ �سومرية – بابلية تعني مدينة. و�لثانية  �ل�سالم« حيث �أن �لكلمة �لأ

�سار�ت �لتاريخية ت�سري �إىل وجود  كنعانية وتعني �ل�س������الم كما هو و��سح. و�لإ

لف �لثالث ق.م. فهي تك������ون بذلك و�حدة من �أقدم مدن  ه������ذه �ملدينة يف �لأ

�سل  أور�سليم مدينة كنعانية �لأ أو � �له������الل �خل�سيب �لقدمي. �أما كون �لقد�س �

مور �لتي ل يرتقي �إليها �ل�سك. بدليل موقعها �جلغر�يف وبدليل  فه������ذ� من �لأ

مالحظات

حول تاريخ �لقد�س /  �أور -�شليم

باحث �سوري مقيم يف باري�س. ❁

ò

❁
فايز مقد�سي
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أ�سماء �ملجموع������ات �لتي �سكنتها منذ �لقدم  �

وكلها جمموعات كنعانية خمتلطة من �أمورين 

ويبو�سين وحثين وحورين كما هو �أمر �أكرث 

أ�سبه  �حلو��رص �ل�سورية �لقدمية �لتي كانت �

أور �سليم  بحو��������رص عاملية /كوزموبوليت/. و�

–�لقد�س ت�سبه يف ذلك/ �أوغاريت كما كانت 

ل������ف �لثاين ق.م و�إنطاكي������ة/ عا�سمة  يف �لأ

�سوري������ة �لكربى كما �أ�سحت فيما بعد. حيث 

قو�م و�للغ������ات و�لثقافات  كانت تختل������ط �لأ

ولك������ن يبقى �لعن�رص �ملحل������ي م�سيطر�ً عند 

عام������ة �ل�سع������ب و�أو�سح �س������ورة لذلك هي 

�س������ورة �ململك������ة �ل�سورية عل������ى عهد ملوك 

�سورية �لكربى �ل�سلوقين، ومن ثم على عهد 

مربطوري������ة �لرومانية و�لبيزنطية ومن ثم  �لأ

موية �لتي كانت عا�سمتها دم�سق  �لدول������ة �لأ

كما نعلم.

أور�سليم �لتي ل نع������رف �ل�سيء  مدين������ة �

�سباب عديدة  �لكثري عن تاريخه������ا �لقدمي لأ

�أهمها �لختالط �لذي ح�سل يف تدوين تاريخ 

ه������ذه �ملدينة �لتي تُعت������رب مقد�سة من وجهة 

نظر �لديانات �لتي ن�سميها �ليوم توحيدية: 

�سالم. و�لتي لي�س  �ليهودية و�مل�سيحي������ة و�لإ

هن������اك يف �حلقيقة ما يربطها مبا�رصة بهذه 

�ملدينة �لتي كانت موجودة وقائمة قبل وجود 

�لديانات فال �ليهودية ن�ساأت يف �لقد�س ول 

�سالم ظهر على  �مل�سيحية ولدت فيها ول �لإ

�أر�سها. ب������ل �إن هذه �ملدينة �حلا�رصة كانت، 

ديان �لتي  كما �سوف نرى، مقد�سة قبل كل �لأ

ذكرناها، وحيث �أن لقبها مبدينة مقد�سة /

أو قادي�سو/ قدمي كما هو  قاد�س �أو قد�س������و �

��سمها.

يف �لزمن �لذي تق�سه �لرو�يات �لتور�تية 

/و�سوف نفرت�س على �سفحات هذ� �لبحث 

�أن كل م������ا هو م������دون �سحيح وتاريخي/ مع 

�أن �حلقيقة هي غري ذلك /هناك ��سم يرتدد 

ر�س  أر�������س كنعان/ وهي �لأ كثري�ً هو ��سم /�

�سباب جمهولة ود�ئماً ح�سب �لرو�ية  �لتي، ولأ

�لتور�تية �ملعروفة، وعد بها /يهوه �إبر�هيم. 

له������ي �ل�سائع،  و�حلقيق������ة �أن هذ� �لوعد �لإ

و�ل������ذي يعت������ربه �لكث������ريون، مبثاب������ة حقيقة 

تاريخية، قد مت عقده مع �إبر�هيم حيث يتم 

من������ح �أر�س كنعان �لتي تفي�������س ع�ساًل ولبناً 

بر�هيم ومن  ح�سب �لو�س������ف �لتور�ت������ي/ لإ

بع������ده لن�سل������ه. �أما ملاذ� مين������ح /يهوه/ هذه 

ر�������س ل�سخ�س من بالد ما بن �لنهرين / �لأ

أور �لكلد�نين/ )�لعر�ق �ليوم( هو �إبر�هيم  �

ولن�سل������ه من بع������ده فهذ� �أمر م������ن �ل�سعب 

أنه م������ن �ل�سعب معرفة  جاب������ة عليه. كما � �لإ
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لهية من �ختيار بالد كنعان ولي�س  �حلكمة �لإ

غريه������ا وهي �لتي كان������ت حماطة ببالد كلها 

غنية و متح�رصة.

ثم ملاذ� ي�ستق������ر �إبر�هيم يف �أر�س كنعان 

�سلين زمناً  �لتي وعد بها وبن �سكانه������ا �لأ

طوياًل كنازح ل ميتلك �سيئاً حتى �إنه ي�سطر 

�إىل �بتي������اع مغارة لدفن زوجت������ه بعد موتها 

ر�س. وملاذ� يقوم  وهو �ملوعود بكل ه������ذه �لأ

�إبر�هي������م، وهو رجل مت �ختي������اره على نحو 

�إله������ي، بتق������دمي فرو�س �لطاع������ة و�لتكرمي 

أور�سليم �لكنعاين �ل�سهري  و�خل�سوع �إىل ملك �

/ملكي �سادق/ �ل������ذي يُو�سف باأنه /كاهن 

�هلل �لعلي/ مما ي������دل على �ملكانة �خلا�سة 

مر  آنذ�ك كما هو �لأ دينياً �لتي كانت للقد�س �

�ليوم.

مر �لثاين، وه������و بدوره معقد كما هو  �لأ

ول، و�لوعد قد ُمنح �إىل من �سيُطلق عليهم  �لأ

أو �ليهود، يتم،  فيما بعد ��س������م �لعرب�ني������ن �

وم������رة ثانية، �ختيار �سخ�س �آخر هو �سابط 

يف �جلي�������س �مل�������رصي على زم������ن �لفر�عنة 

�رتكب جرمية قت������ل �أحد �مل�رصين و��سطر 

�إىل �لف������ر�ر ه������و /مو�سى/ ليق������ود �ل�سعب 

�ملختار �إىل �أر�س كنعان. ثم فباأية لغة خاطب 

/يهوه/ مو�سى على �جلبل و�أعطاه �لو�سايا 

�لع�رص، وباأية لغة خاطب مو�سى /يهوه/ وهو 

�ل������ذي ل يعرف �سوى �للغ������ة �مل�رصية وتربى 

يف �لق�������رص �مللكي �لفرع������وين؟ خا�سة و�أن 

م������ا �سوف ي�سم������ى باللغة �لعربي������ة لن يوجد 

�سوى بزمن طويل بعد ذلك. �أي بعد �قتبا�س 

�لد�خلن �جلدد �إىل كنع������ان �للغة �لكنعانية 

كما تدل �لعبارة �لو�ردة على �ملنت �لتور�تي يف 

�عرت�ف �رصيح حول �قتبا�س �لعرب�نين للغة 

�لكنعانية: »�قتب�س������ت �سفة كنعان«. ثم يجب 

على �ملرء �أن ي�سدق �أن �لبحر قد �ن�سق ليتم 

�لعبور �لذي �سوف يعط������ي ��سمه للعرب�نين 

ثم �رتد على �جلي�������س �مل�رصي ليغرقه. و�أن 

يتم بعد ذلك �جتياز �ل�سحر�ء باجتاه �أر�س 

بحاث  كنعان ونحن نعلم �ليوم ومن خالل �لأ

�لعلمية �حلديثة �لتي تعر�ست للمو�سوع �أن 

�لطريق �لذي ير�سمه �لن�س �لتور�تي للعبور 

وللدخ������ول �إىل �أر�س كنعان ل ميكن �أن يكون 

أو و�قعي������اً، و�أن كل �لطرق �ملحتمل  حقيقياً �

آن������ذ�ك من قبل جمموع������ة ب�رصية  عبوره������ا �

�س������وف توؤدي �إىل هالك ه������ذه �ملجموعة يف 

أو �آن، ويف �أح�سن �لحتمالت،  وق������ت قلي������ل �

�سوف لن ي�سل منها �سوى قلة قليلة ل ي�سمح 

عددها ب�س������ن حروب على �ملمالك �لكنعانية 

�لقوي������ة و�ملتح�رصة خا�س������ة �أن هذه �ملمالك 
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كان������ت تتحالف فيم������ا بينها كلم������ا تعر�ست 

أو لهجمات �لبدو �لرحل. خلطر خارجي �

أور�سليم من  ونحن نعلم مثاًل �أن �حتالل �

أننا  قبل �ليه������ود )نذكر �لقارئ م������ن جديد �

�نطلقن������ا من قاعدة �أن كل ما ورد يف �لكتب 

�لدينية و�لتاريخية هو �سحيح وتاريخي و�إن 

أيام  مر ينايف �حلقيقة( مل يتم �إل على � كان �لأ

�مللك د�وود �ل������ذي جعل من �ملدينة عا�سمة 

ململكته. �أي بعد زمن طويل من دخول كنعان 

�ملفرت�س من قب������ل �لعرب�نين مما يدل على 

قوة ومنعة �ملدينة.

�إذ� تابعنا تاريخ �ملدينة جند �أن بناء �ملعبد 

أو �لهيكل �لذي ين�سب �إىل �مللك �سليمان، �إن  �

أو �ليهود،  كان �سحيحاً، مل يقم به �لعرب�نيون �

بل �ملهند�������س �ملعماري �لكنع������اين �ل�سهري /

مر دللته  حري�م/ من �سور يف لبن������ان. ولالأ

ولنا عودة �إليه.

يف �لق������رن �ل�ساد�������س ق.م مت �حت������الل 

أور�سلي������م وتدمريها من قبل �جلي�س �لبابلي  �

أنقا�س حيث  وظل������ت لزمن طوي������ل مبثاب������ة �

مت �إج������الء �ل�سكان �ليه������ود �إىل بابل كما هو 

�س������وري. ثم  مع������روف وذلك بع������د �لفتح �لأ

�سكندر �ملقدوين يف �أو�خر  �حتلتها جيو�س �لإ

أنها خ�سعت لل�سيادة  �لقرن �لر�بع ق.م كما �

�ل�سورية على زمن �ملل������ك �ل�سوري �ل�سلوقي 

/�نطوخيو�������س �لر�ب������ع/ وبعد ذل������ك �حتلها 

ودمره������ا �لقائد �لروم������اين /تيتو�س/ حيث 

خ�سع������ت �ملدين������ة لل�سي������ادة �لرومانية ككل 

�أنحاء �لهالل �خل�سيب.

�لن�سو�س �لتور�تية تعطي للمدينة �أهمية 

عظمى منذ �ختاره������ا �مللك د�وود كعا�سمة 

ململكته ثم بناء �لهيكل �ملن�سوب كما �سبق �إىل 

�مللك �سليمان /�نظر للتو�سع �سفر �مللوك 1-

2/. غ������ري �أن �ملدينة ل تكت�سب دورها �لكبري 

يف �ليهودي������ة حقاً وكعا�سم������ة مقد�سة وعلى 

أ ��سمها يذكر  نحو مركز �إل بعد �ل�سبي ويبد�

أ�سلوباً  يف ق�سائد �ملر�ثي �لتور�تية �لتي تقلد �

دب �لبابلي �لقدمي. �سعرياً كان �سائعاً يف �لأ

ناجيل �مل�سيحي������ة �أكدت بدورها على  �لأ

أور�سليم و�عتربته������ا �أر�س �مل�سيحية  مكان������ة �

�سا�سية يف  ح������د�ث �لأ مع �أن �لقلي������ل من �لأ

�مل�سيحية ويف حياة �مل�سيح متت يف �لقد�س. 

حت������ى �سلب �مل�سيح مل يت������م يف �لقد�س و�إمنا 

وىل تاأ�س�ست يف  خارج �ملدين������ة. و�لكني�سة �لأ

�أنطاكية يف �سورية ولي�س يف �لقد�س. و�لروؤيا 

�ل�سه������رية بروؤيا �لقدي�������س بول�س �لتي غريت 

جمرى �مل�سيحي������ة و�أطلقته������ا �إىل �لعامل �إمنا 

أور�سليم. كما  حدث������ت يف دم�سق ولي�������س يف �
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م������ر دللة هامة، �لعبارة �لتي وردت  �أن، ولالأ

على ل�سان /��سعي������ا/ »ها �أن �لعذر�ء حتمل 

وتل������د �بناً يكون ��سم������ه عمانوئيل« و�لتي مت 

�عتبارها كنبوءة عن ولدة �مل�سيح، نعرث عليها 

حرفياً يف ق�سيدة »�أعر��س �لقمر« �لكنعانية 

/�أوغاريت/ وهي ترد على �لنحو �لتايل: »ها 

�أن �لعذر�ء حتمل وتل������د �بناً«. وكلمة عذر�ء 

يف �لن�سن هي نف�سها /غلمت/ موؤنث/ غلم 

خر �ملثري  مر �لآ أو غ������الم. يعني �ل�سبية. و�لأ �

أن������ه ي�ستخدم  لالنتب������اه يف عب������ارة /��سعيا/ �

��سم /�إل/ �لكنعاين/ ولي�س ��سم /يهوه/ يف 

ت�سميته للمولود �لق������ادم /عمانوئيل/ �لذي 

أو /�إل/ معنا. وكان من  يعن������ي »�هلل معن������ا« �

�ملنطق������ي �أن يقول »يهوه معن������ا« خا�سة و�أن 

�لعبارة موجهة للملك /�أخاز/ ملك �ليهودية 

يف �جلنوب �لذي كان ي�ستعد، وهو متخوف، 

له  ر�مي. �أما ��سم �لإ ملعركة مع ملك دم�سق �لآ

�ل������ذي خاطب �إبر�هيم ون������وح فال ندري من 

ن ��سم /يه������وه/ ل يظهر �إل على زمن  هو لأ

ن�سان و�لعامل  له �لذي �سنع �لإ مو�س������ى. �أما �لإ

ح�سب �لتور�ة /�نظر تكوين/ فهو /�إيلوهيم/ 

�سيغة �جلمع من ��سم /�إل/ �لكنعاين. 

مور ينبغ������ي �لبحث يف  حتى تت�س������ح �لأ

�أعماق �لتاريخ ع������ن �سخ�سية �مللك �لكاهن 

أور�سليم- �لقد�س �لذي  ملكي �سادق مل������ك �

�لتق������ى به �إبر�هيم بع������د عودته منت�رص�ً من 

�حل������رب �لتي �سنها م������ع رجاله �سد حتالف 

عدة ملوك حملي������ن كنعانين وعاد منت�رص�ً 

وحمماًل بالغنائم �لتي قدم �لع�رص منها مللكي 

�سادق. ثم ينبغي طرح �ل�سوؤ�ل كيف ��ستطاع 

�إبر�هي������م بعدد قليل م������ن جماعته �لنت�سار 

على جيو�س عدة ملوك. ثم ملاذ� بارك ملكي 

�سادق �إبر�هيم؟ ومل������اذ� يحمل ملكي �سادق 

م������ن بن كل ملوك زمان������ه لقب كاهن وملك 

أي������ن جاءته �سلطة �ملبارك������ة وملاذ� كان  ومن �

ينبغي تق������دمي �لع�رص له؟ ثم ومل������اذ� يختفي 

أو �سامل  أو �ساليم � أور�سليم � بعد ذلك ��سم ملك �

من �ملدونات �لتور�تية فال يعود �إىل �لظهور 

�إل عل������ى زمن �لقدي�������س بول�س، �أي يف بد�ية 

ول �مليالدي، حيث ياأتي ذكره على  �لقرن �لأ

ل�سان بول�س يف و�حدة من ر�سائله حيث يعلن 

بول�س �مل�سي������ح كاهناً على رتبة ملكي �سادق 

�لكنعاين ولي�س على رتبة �إبر�هيم �أو مو�سى 

أنهما م������ن روؤو�س �سعب يهوه  وم������ن �ملفرت�س �

�ملختار؟

أ�سئلة كثرية هنا تطرح نف�سها. �

ملاذ� �أعلنت �لكني�س������ة �مل�سيحية �لنا�سئة 

أو م������ن ن�سله ومتحدر�ً  �مل�سيح �بن������اً لد�وود �
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من �إبر�هيم وجاء ليكم������ل �رصيعة مو�سى ومل 

تعلنه وريثاً روحياً مللكي �سادق �لكنعاين كما 

مر �ل������ذي مت �لتغا�سي  فعل بول�������س وهو �لأ

و�ئ������ل �لذين  آب������اء �لكني�س������ة �لأ عنه عن������د �

أ�������رصو� على �عتبار �لر�سال������ة �لتي جاء بها  �

�مل�سي������ح ر�سالة ل تخرج م������ن نطاق �ليهودية 

و�لكت������ب �لتور�تية. ملاذ� نبوءة ��سعيا ها هي 

�لعذر�ء حتم������ل وتلد �بناً نب������وءة عن جميء 

�مل�سيح ومن ن�س������ل د�وود، �أما عبارة ها هي 

�لع������ذر�ء حتمل وتلد �بناً �ل������و�ردة على منت 

وغاريتي و�لتي هي  ن�س »�أعر��س �لقمر« �لأ

�أقدم من �لعبارة �لتور�تية بكثري لي�ست نبوءة 

ع������ن جميء �مل�سيح ومن ن�س������ل كنعاين؟ ملاذ�، 

وبع������د �كت�ساف وق������ر�ءة �لن�سو�س �لر�فدية 

و�لكنعانية باأكرث من قرن من �لزمن ل ننتبه 

�إىل �أن لفظ������ة »�لبتول« �لو�ردة يف �لن�سو�س 

أم �مل�سيح  جنيلي������ة و�لتي هي لقب م������رمي � �لإ

جندها يف �للغة �لكنعانية /�أوغاريت/ كلقب 

للربة /�نات/ رفيقة �لبعل؟ 

تق�س �لتور�ة /تكوين/ لقاء �إبر�هيم مع 

أور�سليم �لكنعاين /ملكي �سادق/ �لذي  ملك �

كان ملكاً على �لقد�������س �لقدمية وكاهناً هلل 

�س������ل »�إل-عليون«. ولقد قدم  �لعلي /يف �لأ

ك������ر�م و�لتبجيل  آيات �لإ أ�سمى � ل������ه �إبر�هيم �

مما ي������دل على �ملكانة �ل�سامي������ة لهذ� �مللك 

مر يدل على  –�لكاهن �لكنعاين. كم������ا �أن �لأ

مكان������ة �أور- �سليم �لكنعاني������ة �ملقد�سة منذ 

غابر �لزمن عن������د �لكنعانين. و�لقد�س كما 

ل������و�ح �لتي عرث عليها،  نعرف �ليوم، ومن �لأ

ل������ف �لثالث ق.م �أي  مدين������ة موجودة منذ �لأ

قبل ظه������ور �لعرب�نين على م�������رصح �لتاريخ 

بحو�يل 2000�سنة. غري �أن �لكتابات �لتور�تية 

�ملتاأخرة جعلت منها مدينة يهودية وعا�سمة 

روحية منذ �لقدم /�نظر �سفر �ملز�مري و�سفر 

أر�ميا و�سفر �حلكمة على �سبيل �ملثال. وكل  �

�سفار �لتور�تية دونت بعد �لنفي وبعد  هذه �لأ

تدمري �ملدينة. وجدير بالذكر �أن �لقدي�س /

بول�س/ جع������ل من �مل�سيح كاهن������اً لي�س على 

درجة �إبر�هي������م �أو مو�سى، و�إمنا على درجة 

مر دللة  ملك������ي �سادق �لكنعاين. وله������ذ� �لأ

عظمى كما ل يُخفى. /�نظر ر�سائل بول�س. 

�لعهد �جلديد/.

أنها  وىل � �سعوب������ة �لكتابات �لتور�تي������ة �لأ

تط������رح نف�سه������ا كن�سو�س تاريخي������ة ت�سجل 

�أحد�ث������اً جرت يف �لو�ق������ع ومتت. و�حلقيقة 

ح������د�ث كما يحل������و لها �أن  أنه������ا ت�سج������ل �لأ �

تك������ون ق������د حدثت وبع������د زم������ن طويل من 

حدوثها وعل������ى نحو يبدو �ليوم، وعلى �سوء 
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ثرية �حلديث������ة يف �ملنطقة،  �لكت�ساف������ات �لأ

غري مطابق للتاريخ �لقدمي للهالل �خل�سيب 

�لذي �أ�سبح معروف������اً حتى يف �أدق تفا�سيله 

فاإبر�هيم، وعلى �سبي������ل �ملثال، و�لذي يعترب 

أبو �ليهود، مل يكن ذ�ت يوم يهودياً �أو عرب�نياً  �

و�إمن������ا �سخ�������س من ب������الد ما ب������ن �لنهرين 

هاجر، كم������ا كان يحدث د�ئماً، من �أر�سه /

مدين������ة/ �أور /�إىل/ حّر�ن/ ومنها �إىل �أر�س 

لهي و�لرو�ية  كنعان، ود�ئماً ح�سب �لوعد �لإ

آر�مياً  آر�مي »� أنه � �لتور�تية �لتي تذك������ر عنه �

أب������ي« /تثنية/، ن������رى من خالل  تائه������اً كان �

أنه ��سم  ول /�إب������ر�م/ لغوياً � حتلي������ل ��سمه �لأ

مورية. و�لوثائق  �سماء �لأ ينتمي �إىل لئحة �لأ

�لتاريخية �مل�سمارية تذك������ر وجود �أو دخول 

موري������ون �إىل ب������الد ما ب������ن �لنهرين منذ  �لأ

أّي منذ تاأ�سي�س / لف �لثالث ق.م � منت�سف �لأ

كادية.  مربوطورية �لأ أو �ساروكن لالإ �رصجون �

موري������ون يف /�أور/ يتعب������دون على  وكان �لأ

نحو خا�س للربة /نن –جال/ )بال�سومرية 

يعني �ل�سم �ل�سي������دة �جلليلة ونُقل �إىل �للغة 

كادية على �سيغة /�سار�تو/ �سيغة �لتاأنيث  �لأ

ل�سم /�س������ارو/ �أي �مللك. ونن –جال كانت 

أّي �إله مدينة  له /�سن/ �إله �لقمر � قرين������ة �لإ

أبر�م كما  أو � حّر�ن �لتي توقف فيها �إبر�هيم �

�سل. لذل������ك نرى �أن �إبر�م  كان ��سم������ه يف �لأ

أو �سارت������و وجماعته يحملون  وزوجت������ه �سار� �

أبر�م يعني  أ�سماء �أمورية �لطاب������ع. � جميع������اً �

أبر�م هي  ب �جلليل«. لذلك ف�سار� زوجة � »�لأ

مرية. ثم  أو �لأ �س������ل �سارتو، �أي �مللك������ة � يف �لأ

أبو �لأمم  أبر�م �إىل �إبر�هيم /�أي � حتول ��سم �

أو �ل�سعب/ و�سارت������و �إىل �سار�  أو �ل�سع������وب � �

أو �سار�ي. كما ود�ئم������اً على �سبيل �ملثال ل  �

أو موؤلفي �سفر �لتكوين  �حل�رص، جند موؤلف �

�لتور�تي يف�رصون ��سم مدينة بابل على نحو 

خاطئ فيجعلونه من جذر /بلبل/ �أي خلط 

بينما نعرف �أن ��سم بابل يعني /باب �هلل/.

ويف �حلقيقة فال�������رصد �لتور�تي لدخول 

�ملجموعة �لعرب�نية بقيادة مو�سى، ومن بعده 

ي�س������وع بن نون �إل �أر�س كنع������ان ياأخذ غالباً 

�سف������ة عقائدي������ة، �أي �أن يه������دف �إىل تاأكيد 

أم������ر مع������ن وحم������دد، بالن�سب������ة �إىل موؤلفيه  �

�لذين دون������و� ما يق�سونه م������ن �أحد�ث بعد 

أو �فرت��س حدوثه������ا بزمن طويل  حدوثه������ا �

لذل������ك ي�سع������ب عل������ى �لباح������ث �أن يعتمد 

�ملدون������ات كوثائق تاريخي������ة �سحيحة. لقد 

ثريون و�للغويون يف �أوروبة  حاول �لبحاثة �لأ

ومنذ �لقرن �لتا�سع ع�رص �لعثور، ومن خالل 

آثار  �حلفري������ات و�لوثائق �مل�سماري������ة، على �
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ر�س �ملوعودة  أو »�لأ توؤكد �لدخول �إىل كنعان �

 و�لتي وعد بها 
)1(

�لت������ي ت�سيل ع�ساًل ولبن������اً«

/يهوه/ �إبر�هيم وذريته من بعده �إمنا ر�حت 

جهودهم �سدى رغم �حلفريات و�لتنقيب يف 

�أكرث �ملدن �ملذك������ورة يف �لن�سو�س �لتور�تية 

�لتاريخي������ة كاأريحا وع������اي وغريهما. ولقد 

آث������ار �أريحا ما يدل  جهدو� لك������ي يعرثو� يف �

حق������اً على �حت������الل ي�سوع بن ن������ون �ملدينة 

وتدمريه لها كما هو مذكور يف �لتور�ة غري �أن 

ثار مل تك�سف عما يوؤكد �لرو�ية �لتور�تية.  �لآ

�ساف������ة �إىل ذلك وجد �لبحاث������ة �أن �أكرث  بالإ

آث������ار �ملدن �ملذك������ورة يف �لت������ور�ة لتتطابق  �

يف حقيقته������ا مع �لو�س������ف �لتور�تي لها كما 

أّي حو�يل 1200ق.م  كان������ت يف ذلك �لزم������ن �

وعلى �سبيل �ملث������ال فمدينة /حا�سور/ �لتي 

ح�سب �لن�س �لتور�تي �أحرقها ي�سوع بن نون 

مل تك�س������ف �حلفريات �لتي جرت يف �أطاللها 

ع������ن �أي حريق تعر�ست ل������ه �ملدينة يف ذلك 

�لزمن. وكذلك �حلال مع �سور �أريحا �ل�سهري 

أنه �نهار على  �لذي تقول �حلكاية �لتور�تية �

ب������و�ق �لتي نفخ فيها رجال ي�سوع  �أ�سو�ت �لأ

أنه يعود �إىل  بن نون �ل������ذي بينت �حلفريات �

ل������ف �لثالث ق.م. وما م������ن �سور يعود �إىل  �لأ

حد�ث �لتي تق�سها �لرو�ية �لتور�تية.  عهد �لأ

جنيل على  أ�سا�سية ترد يف �لإ وهن������اك عبارة �

ل�س������ان �مل�سيح يق������ول فيها: »قب������ل �أن يكون 

أنا كنت«. �أي، �أن �مل�سيح ينتمي �إىل  �إبر�هيم �

ثقافة هي ثقافة �لهالل �خل�سيب و�لتي هي 

�أقدم من �إبر�هيم و�ملرويات �لتور�تية باآلف 

)2(
�ل�سنو�ت.

ل������و�ح �لقدمية  �أن �لوثائق و�لأ �سحي������ح 

ت�س������ري �إىل هجر�ت �سكانية �إىل كنعان حو�يل 

1200ق.م. �إمن������ا كان������ت ه������ذه �لهج������ر�ت 

رياف و�ملناطق �لقاحلة  مبثابة نزوح م������ن �لأ

�ل�سحر�وية �إىل �ملدن و�ملمالك �لعامرة كما 

آنذ�ك حيث  كانت �ملمالك- �ملدن �لكنعانية �

كان �لب������دو �لرحل �لذين يعي�سون على تربية 

غنام، وكم������ا يحدث د�ئم������اً، ينتقلون �إىل  �لأ

�ملدن و�إىل �ملناط������ق �لزر�عية، ثم ي�ستقرون 

فيه������ا وي�سبحون مع �لزمن جزء من �سكانها 

ويتحول������ون م������ن ب������دوي متنق������ل �إىل مز�رع 

م�ستق������ر. ولعل �لعرب�نيون /و�ل�سم من جذر 

ع������رب �أي م������ّر، �لذين جاوؤو� م������ع مو�سى �إىل 

كنعان/ مو�سى مات قبل �لدخول �إىل كنعان/ 

هم هجرة من ه������ذه �لهجر�ت �لتي �تخذت 

فيم������ا بعد طابعاً ديني������اً قومياً. ونالحظ �أن 

�لتور�ة �لتي تتحدث كثري�ً عن حروب قبائل 

�إ�رص�ئي������ل/ كم������ا �أ�سبح �ل�س������م فيما بعد/ 
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م������ع �لكنعانين. ل تذكر �سيئ������اً عن �حتالل 

�مل�رصي������ن ملدن كنعاني������ة يف فل�سطن وعلى 

مدى ثالثة قرون ما بن 1500 و1200ق.م. 

أية مو�جهة ع�سكرية مع �جلي�س �مل�رصي  أو � �

�لفرعوين.

�أ�س������ف �إىل ذل������ك �أن �لوثائق �لعائدة �إىل 

ذل������ك �لزمن ل تذكر �سيئاً عن ذلك �لدخول 

�ل�سهري �إىل كنعان وحتى �مللك �ل�سهري د�وود 

أو �لقد�������س عا�سمة  أور�سلي������م � �ل������ذي جعل �

ململكته وخلفه �بنه �سليمان �لذي بنى �لهيكل 

�ل�سهري ف������اإن �لوثائق ل تذك������ر �سيئاً عنهما 

�رص�ئيل  أنهما ميثالن �لع�رص �لذهبي لإ رغم �

أي�س������اً �أن د�وود كان مل������كاً على  ول يذك������ر �

أور�سليم مع �أن �لرو�ية �لتور�تية  أو � �لقد�������س �

أنه ��ست������وىل على �ملدينة وقهر �سكانها  توؤكد �

�ليبو�سين.

�إن �ملرء يت�س������اءل، يف نهاية �ملطاف، كما 

خرية وبعد  فعل �أكرث من باحث يف �ل�سنو�ت �لأ

ثرية �لتي ك�سفت تاريخ �ل�رصق  �لكت�سافات �لأ

�لقدمي و�ألقت �ل�سوء عل������ى �قتبا�سات �أكرث 

�ساطري و�حلكايات   �لكتب �لتور�تية ع������ن �لأ

دب �لر�فدي- �لكنعاين كحكاية �لطوفان  و�لأ

ألو�ح ملحمة  �ل�سهري �لذي عرث عليه يف �أحد �

ن�ساد �ملنقول عن  جلجام�������س وكتاب ن�سيد �لإ

�ل�سع������ر �لكنع������اين- �لر�ف������دي وق�سة �أيوب 

مثال �إلخ..، يت�ساءل  و�سفر �جلامعة و�سفر �لأ

�ملرء هل ميكن ملجموعة ب�رصية بدوية تاهت 

يف �ل�سح������ر�ء زمناً طوي������اًل �أن تتغلب على 

حتالف �جليو�������س �لكنعانية �ملنظمة �ملدربة 

و�لقوي������ة �لتابعة ملمالك قوي������ة وغنية وذ�ت 

ثقاف������ة عالية. وكيف ميكن ملجموعة ب�رصية، 

�إذ� �سحت �لرو�يات، ��ستقرت يف م�رص �أكرث 

أنها  أربعة قرون �أن تتذكر وبعد 400 �سنة � من �

آخ������ر و�أن ترغب يف �لعودة  جاءت من مكان �

�إلي������ه مع �سخ�������س م�رصي ه������و مو�سى ومن 

حا�سية �لفرعون يب�رص باإله مل يكونو� يعرفونه 

أنكروه �أكرث من م������رة وتخلو� عنه حتى يف  و�

له �لكنعاين  كنعان عندم������ا �أ�سبح �لبع������ل �لإ

�ل�سهري �إله������اً لهم. وحت������ى �إذ� كانت حكاية 

بناء هيكل �سليمان �سحيحة فاإن �لذي و�سع 

هند�س������ة هذ� �لهي������كل كان مهند�ساً معمارياً 

كنعانياً هو حري�م �ل�سهري يف �لتاريخ. كما �أن 

حكاية بناء �لهيكل تبدو وكاأنها نقلت يف �أكرث 

تفا�سيلها عن �لق�سيدة �لكنعانية/ �أوغاريت/ 

�لتي حتمل ��سم /معبد �لبعل/ حيث يتم بناء 

�ملعب������د على يد �ملهند�س �ملعماري �لكنعاين/ 

أ�سجار  كوثر- خ�سي�س/ ويتم ��ستعمال خ�سب �

رز من غابات لبن������ان و�سورية كما يرد يف  �لأ
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أثناء  ن�س �لق�سيدة. وهذ� متاماً ما يحدث �

بناء �لهيكل �ملذكور يف �لكتب �لتور�تية.

�حل������روب �لعرب�ني������ة �س������د �لكنعاني������ن 

و�حلثي������ن و�حلورين وباقي �س������كان كنعان 

تذكرها �لكتب �لتور�تية بتف�سيل وهي تق�س 

تفا�سيل �لدخ������ول �إىل �أر�س كنعان �ملوعودة 

�أحياناً على نحو معق������ول و�أحياناً على نحو 

غري معقول وذل������ك حن ي�سارك /يهوه/ �إىل 

جان������ب �لقبائل �لعرب�ني������ة يف هذه �حلروب 

وي�������رصب �أعد�ء ه������ذه �لقبائ������ل. و�ملق�سود 

موريون  عد�ء هن������ا هم �لكنعاني������ون و�لأ بالأ

و�حلثيون �لذي������ن حتالفو� معاً ك�سعب و�حد 

ل�س������د هجمات هذه �لقبائ������ل �لبدوية. كما 

تق�س �لتور�ة �حلروب �لتي ن�سبت فيما بعد 

بن �إ�رص�ئيل وبن �ملمالك �ل�سورية يف �لعهد 

ر�مي وعلى نحو خا�س مملكة دم�سق. غري  �لآ

طالق عن  أنها باملقابل ل تذكر �سيئاً على �لإ �

حروب مع �مل�رصين وكاأن م�رص �ختفت من 

�لوجود مع �أن �لوثائق تذكر �لوجود �مل�رصي 

لف �لثاين ق.م.  يف فل�سط������ن يف منت�سف �لأ

وهن������اك على �سبي������ل �ملثال لوح يع������ود ل�سنة 

�لفرعون/مرنفتاح/  في������ه  1200ق.م. يذكر 

أنه حارب  �لذي حكم بعد /رم�سي�س �لثاين/ �

�رص�ئيلين وق�سى  �إ�رص�ئيل و�نت�رص عل������ى �لإ

عليه������م. غري �أن �لن�سو�س �لتور�تية ل تذكر 

�سيئاً عن ه������ذه �لو�قعة. )ن�س �للوح موجود 

يف كتاب زمن �لت������ور�ة /بالفرن�سية/ تاأليف 

ب.بوردي������ل وف.�ساتوني������ه( �إ�سافة �إىل ذلك 

وىل و�لتي تعترب نف�سها  فن�سو�س �لت������ور�ة �لأ

تاريخي������ة نادر�ً ما تاأتي عل������ى ذكر مدينة �أو 

أور�سليم �سوى �إ�سار�ت عابرة ل تدل  مملك������ة �

على �عتبارها مدين������ة ذ�ت �سفة خا�سة �أو 

مقد�سة كم������ا �سبق و�أ�رصنا. مع �أن �لقد�س �أو 

أور�س������امل كانت عا�سمة  أي�ساً � أو و� أور�سلي������م � �

روحية ومقد�سة من������ذ عهد طويل كما تدلنا 

حكاية ملكي �سادق ملك �ملدينة وكاهن �هلل 

�لعلي /علي������ون/. وكثريون يعتقدون �أن ��سم 

�لقد�س هو �لت�سمي������ة �لعربية للمدينة بينما 

نعرف �لي������وم �أن �لكلمة �أو �جلذر �لكنعاين- 

ر�مي )ق-د-�������س( موجود ك�سفة للمدينة  �لآ

من������ذ �أقدم �لعهود. وكان يطلق على كل ماله 

لهة و�لدين. عالقة بالآ

�لعالمة �ل�سهري /�بن �لعربي ق.13ب.م/ 

ياأتي على ذكر �مللك ملكي �سادق يف حديثه 

عن �إبر�هيم يف كتابه �ل�سهري /خمت�رص تاريخ 

�لدول/ حيث يق������ول مان�سه: »�أخذ �إبر�هيم 

أته و�بن �أخيه لوط و�سعد �إىل �أر�س  �سارة �مر�

كنعان وحارب ملوك /كدر لعمر/ وقهرهم. 
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ويف عودته من �ملحاربة �جتمع مبلكي �سادق 

عظم وخ������ر على وجهه بن يديه  �لكاهن �لأ

و�أعط������اه ع�رص�ً م������ن �ل�سل������ب وباركه ملكي 

�س������ادق. »وهي �حلكاية �ملذكورة يف �لتور�ة. 

أ�سماء �مللوك و��ستعمال  هناك �خت������الف يف �

�بن �لعربي لكلم������ة /�ل�سلب/ �لتي ميكن �أن 

تدل على غزوة بدوية. حيث �أن �سفر �لتكوين 

يذكر عدة ملوك مع /كدر لعمر ملك عيالم 

منهم/ /�مرفل مل������ك �سنعار/. و��سم �سنعار 

بحاث �ليوم متيل  ن �لأ مور كث������ري�ً لأ يعقد �لأ

�إىل �عتبار /�سنعار/ حتريفاً ل�سم �سومر.

�أما �نت�سار �إبر�هي������م، �لذي يطلق عليه 

�لن�س �لتور�تي هنا �سفة عرب�ين وذلك قبل 

تاريخ �لعبور وقبل ظهور �سفة عرب�ين مبئات 

�ل�سنن، على هذ� �لتحالف �لقوي بعدد من 

�لرجال يقدر باأقل م������ن 400 �سخ�ساً، و�نه 

حل������ق فلولهم �إىل /حوبة/ �لت������ي عن �سمال 

دم�س������ق ح�سب �ل�������رصد �لتور�ت������ي فاأمر من 

�ل�سعب ت�سديقه تاريخي������اً. ثم تاأتي حكاية 

�ملباركة: »وملكي �س������ادق ملك �ساليم �أخرج 

خبز�ً وخمر�ً. وكان كاهناً هلل �لعلي. وباركه 

وق������ال مبارك �ب������ر�م م������ن �هلل �لعلي مالك 

ر�س. »هذه �لعبارة تبن �أن �إله  �ل�سمو�ت و�لأ

أو قومياً، بل  ملك������ي �سادق مل يكن �إلهاً حملياً �

رب �لنا�س �أجمعن. ويكفي هنا للتدليل على 

أور�سليم �أن نذكر ما قاله »/حزقيال  كنعانية �

15/ وه������و ي�ستنزل �للعنات عل������ى �ملدينة«: 

ور�سلي������م: »خمرجك  هك������ذ� ق������ال �ل������رب لأ

أب������وك �أموري  أر�������س كنعان. � ومول������دك من �

و�أمك حثية«. وحت������ى �لتعبري �لذي يخاطب 

ب������ه /يهوه/ حزقيال: »يا �ب������ن �أدم«/)2( هو 

تعبري كنعاين حتفل به �لق�سائد و�لن�سو�س 

وغاريتية �لكنعاني������ة ونتابع ما يذكره �بن  �لأ

�لعربي: »ومئة �سنة م�ست من عمر �إبر�هيم 

�سحق  ولد له ��سحق من �س������ار� وملا ح�سل لأ

ت�سع ع�رصة �سن������ة �أ�سعده �إبر�هيم جلبل نابو 

ر�ء(  )�مل������كان م�سكوك في������ه وتتنوع في������ه �لآ

لي�سحي ب������ه )...( قيل يف تل������ك �ل�سنة �أمت 

أور�سليم«. ملكي �سادق بناء �

ث������م يع������ود �بن �لع������ربي �إىل ذك������ر ملكي 

�سادق: »��سحق ب������ن �إبر�هيم ولد له يعقوب 

وعمره �ستون �سن������ة. )..( وبعد ع�رصين �سنة 

نها  أته. ولأ م������ن تزوجه حبلت /رفق������ة/ �مر�

تاأملت باحلبل م�ست �إىل ملكي �سادق لت�ساأله 

ع������ن حملها فدع������ا لها وب�رصها ب������اأن �أمتن 

يام  عظيمتن يف �أح�سائ������ك)..( ويف تلك �لأ

بنيت مدين������ة �أريحو/ �أريحا من �سبعة ملوك 

كل منهم بنى لها �سور�ً« )1(
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رغ������م كل �ملبالغات �ملوج������ودة يف �لن�س 

أور�سيلم  زمنة فاإننا نرى بو�سوح �أن � وتد�خل �لأ

تذكر د�ئماً مع ��س������م ملكي �سادق �لكنعاين 

�ل������ذي ياأخذ هن������ا �سفة �أخ������رى ت�ساف �إىل 

�سفته ككاهن هي �لطبيب و�لعارف فهو هنا 

آ�سو/  طباء �ل�سومري������ن �لقدماء /� أ�سبه بالأ �

)و�لكلمة �ل�سومرية بقيت يف �لعربية /�آ�س/ 

�أي �لطبيب/ �لكاهن. ومن �مللفت للنظر �أن 

��س������م /ي�سوع/  هو بدوره م������ن كلمة /�آ�س/ 

�لطبي������ب و��سمه �لق������ر�آين /عي�سى/ كذلك. 

ناجيل حافل������ة بالق�س�س �لتي تدل على  و�لأ

�مل�سيح كطبيب يعالج �ملر�سى وي�سفيهم وحتى 

رو�ح �ل�رصيرة ويحي �ملوتى وهو  �إنه يطرد �لأ

آ�سو/  طباء �ل�سومريون �لقدماء /� ما يفعله �لأ

ك������م نعلم من �لن�سو�������س �ملكت�سفة. ولنتذكر 

�أن �لقدي�������س بول�س، وكما �سبق، جعل �مل�سيح 

كاهناً على رتبة ملكي �سادق ولي�س على رتبة 

أه  أو د�ود. وهذ� ما نقر� أو مو�س������ى � �إبر�هيم �

أي�س������اً يف �ملزمور 110: »جعلتك كاهناً على  �

أ �أي�ساً يف �إجنيل  رتبة/ ملكي �سادق«. ونقر�

متى: »وكان ي�س������وع يطوف كل �جلليل ويعلم 

جمامعه������م ويكرز بب�سارة �مللكوت وي�سفي كل 

مر�������س وكل �سعف يف �ل�سعب فذ�ع خربه يف 

جميع �سورية«. ولنالحظ عبارة »كل �سورية« 

أو �ليهودية. وعبارة  ولي�س مثاًل كل �إ�رص�ئيل �

»ي�سفي كل مر�س« ولنن�سى �أن �مل�سيح عا�س 

زمن������اً طوياًل يف مدين������ة /كفر ناحوم/ قرب 

بحرية /طربية/ وهي مدينة مل ي�سكنها �ليهود 

طالق وكان ب������ن �سكانها عدد�ً من  عل������ى �لإ

أنه كث������ري�ً ما كان يلجاأ  حمب������ّي �مل�سيح بدليل �

�إىل بي������ت و�حد منهم. وبح������رية طربية �لتي 

جعل �مل�سيح �لعا�سف������ة على �أمو�جها تهدئ 

و�لتي م�سى على مياهها وعلى �سفافها كرث 

�خلبز و�ل�سمك كانت تدعى بحرية �سورية.

يف نهاية هذ� �لبحث �ملخت�رص ينبغي �أن 

أور�سليم �لكنعانية مل تتخذ  ن�سري �إىل �أن مدينة �

�أهميتها �لدينية و�سفتها �ملقد�سة عند �ليهود 

�إل يف وقت لحق وبعد ن�سوء مملكة �ل�سامرة 

يف �ل�سمال ومملكة �إ�رص�ئيل يف �جلنوب �لتي 

كان فيه������ا د�وود ملكاً و�لت������ي حافظ �لكهنة 

فيه������ا على عبادة يه������وه، بينما �ساعت عبادة 

بعل �لكنع������اين يف �أرجاء �ل�سامرة �لتي كانت 

عا�سمة غنية وخمتلطة �ل�سكان بحيث �أن �أهل 

�جلنوب نظرو� �إىل �سكان �ل�سامرة /وخا�سة 

على عهد �مللكة �لفينيقية �لكنعانية �إيز�بيل 

حيث �أ�سب������ح �لدين �لكنعاين ه������و �ل�سائع/ 

كمارقن. و�أف�سل مثال على ذلك ثورة �لنبي 

أو �إيليا( �سد عبادة �لبعل حيث مل تبق  )�إيلي �

�سوى قلة قليلة تتعبد ليهوه. /�نظر �لن�سو�س 
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مور �أن /�إيلي/  �لتور�تية/. وم������ن غر�ئب �لأ

�لذي ثار �س������د �نت�سار �لدي������ن �لكنعاين يف 

أو�ساط �ليهود يحمل ه������و نف�سه ��سم /�إل/  �

�ل������رب �لكنعاين. وعلى ه������ذ� �لنحو ر�سخت 

ور�سليم عند �ليهود  �سف������ة �ملدينة �ملقد�سة لأ

 و�حلقيق������ة �أن �ملو�سوع 
)3(

يف وق������ت متاأخر

حتت������اج معاجلته �إىل كتاب كامل �إمنا �كتفينا 

�س������ار�ت �لهام������ة �لتي تلقي  هن������ا ببع�س �لإ

�سا�سية، وببع�س  �ل�سوء على �ملتناق�سات �لأ

أ�سئلة. �ملالحظات �لتي و�سعناها يف �سيغة �

الهوام�ش

ه���ذه العب���ارة ت���رد حرفيًا وكما هي يف ق�صيدة البعل واأنات الكنعاني���ة التي عرث عليها يف اأوغاريت/   -1

�ص�رية حيث يرى الرب /اإل/ يف حلمه اأن البعل اإله اخل�ص�بة قد عاد اإىل احلياة وعادت اخل�ص�بة 

ر����س تفي�س لبنًا«. )انظر الرتجمة العربية  ر����س بع�دت���ه و�صارت »ال�ص�اقي جتري ع�صًل والأ اإىل الأ

بجدية دم�صق(. الكاملة للق�صيدة يف كتابي »بعل وعنات« دار الأ

بجدية- دم�صق. �ص�ل الكنعانية للم�صيحية« دار الأ للت��صع راجع كتابي »الأ  -2

ناجيل خلط بني بيت حلم التي من املفرت�س اأن امل�صيح  على نح� م�صابه حدث يف بداية تدوين الأ  -3

ن بيت حل���م التي ولد فيها امل�صيح  ول���د يف مغ���ارة فيها وبني بيت حل���م يف اجلن�ب مدينة داوود. لأ

تق���ع يف ال�صم���ال يف اجللي���ل. ويجب اأن ل نن�صى اأن امل�صي���ح ك�صخ�س تاريخي ه� من اجلليل /وهي 

ناجيل تعمد ه���ذا اخللط وجعل امل�صيح يلد يف بيت  منطق���ة غ���ري يه�دية/. ويبدو اأن اأحد كتبة الأ

مر الذي نفاه امل�صيح  حلم اجلن�بية مدينة داوود حتى ي�ؤكد اأنه اأي امل�صيح، من �صللة داوود وه� الأ

كما نفى انت�صابه اإىل اإبراهيم. ونلحظ اأي�صًا اأن امل�صيح على ال�صليب، وح�صب الرواية، نادى /اإل/ 

»اإيلي، اأيلي ملا �صبقتني« ومل يقل »يه�ه«.

الت�راة.  -

ناجيل. ر�صائل ب�ل�س. الأ  -

خمت�رش تاريخ الدول. ابن العربي.  -

- Bordreul- Le temps de la Bible.

- Garelli& A.Lemaire- la Bible et ses personages.

- A.Caquot/ M.Szhycer/ A.Herdner- Textes ougaritiques.

- Pierre Debergé- Le proche- Orient asiatique let2.

- S. Cluzan- De Sumer ACanaan- Le monde de la Bible.     

¥µ

املراجع
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ْهُر  ةَ )ق د �س( تُفيُد �َسيْئْنِ ُهما: �لطُّ أنَّ مادَّ يََرى �لباحُث يف َمعاِجِم �للَُّغِة �

َر؛ �أي �ملَكان  �سا�ِس َفاإنَّ بَيَْت �ملَْقِد�ِس تَعني: �لبيَت �ملَُطهَّ و�لرَبََكُة.. وعلى هذ� �لأ

أنَُّه ُمباَرٌك. نُوِب..كما � ُر ِبِه ِمَن �لذُّ �لذي يُتََطهَّ

يَن هي )َمدينَُة �لُقْد�ِس( وما َحولَها،  �َسُة عن������َد ُمعَظِم �ملَُف�رصِّ ر�ُس �ملَُقدَّ و�لأ

ْهِر و�لرَبََكِة َفتَ�سُمُل ِبالَد �ل�ساِم، وِم�رَص، و�حِلجاز. وتَتَّ�ِسُع د�ئَرةُ �لطُّ

�شعراء العرب

ميجدون بيت املقد�س

كاتب باحث يف الرتاث العربي )فل�سطني( ❁

ò

❁
ح�سن مو�سى النمريي
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�َس������ُة طاِه������َرةٌ يف ذ�ِتها،  ر�������سُ �ملَُقدَّ  و�لأ

آبادي يف  ها..وَذك������َر �لَف������رْيوز � ������َرةٌ ِلَغرْيِ ُمَطهِّ

؛  أنَّ بَيَت �ملَْقِد�ِس تُلَفُظ على �َسكلَْنِ �ملُحي������ِط �

َفتَقوُل: بَيُت �ملَْقِد�ِس )َكَمْجِل�س – ِبَفتِْح �مليِم 

ن(. وتَقوُل: بَيُت  و�ُسكوِن �لقاف وَك�������رْصِ �ل�سِّ

م – ِب�َسّم �مليِم وَفتِْح �لقاِف  �������سِ )َكُمَعظَّ �ملَُقدَّ

�س  ا �إذ� ُقلَت �ملَُقدِّ أمَّ �ل �ملَفتُوحة(. � وتَ�سديِد �لدَّ

ث – ِب�َسّم �مليم وفتح �لقاف وتَ�سديد  )َكُمَحدِّ

 .
)1(

�ِهُب �لد�ل �ملَْك�سورة( فُهَو �لرَّ

 ، فاِت �هلِل َعزَّ وَجلَّ َفٌة ِمن �سِ و�ُس �سِ و�لُقدُّ

هَ عِن �لُعيُوِب و�لنَّقائ�ِس،  اِهَر �ملُنَزَّ تَعني �لطَّ

اح: أبا �لعبَّا�ِس �ل�ّسفَّ اُج مَيَدُح � قال �لعجَّ

و�ُس، َمْوىَل الُقْد�ِس قد عِلَم الُقدُّ

ا�ِس، اأْوىَل َنْف�ِس اأنَّ اأبا العبَّ

)2(
ْعِدِن امُلْلِك الَقدمِي الِكْر�ِس مِبَ

َي  الم. �ُسمِّ وُروُح �لُقُد�ِس: ِجرْبيُل عليِْه �ل�سَّ

هاَرِة..قال �هللُ تَعاىَل  نَُّه ُخِلَق ِمَن �لطَّ ِبَذلَك لأ

َف������ِة ِعي�َسى)�ملَ�سيح( علي������ِه وعلى نَِبيِّنا  يف �سِ

{
)3(

أَيَّْدناهُ ِبُروِح �لُقُد�ِس الم:{و� الةُ و�ل�سَّ �ل�سَّ

الم..ويف  أَيَّْدن������اهُ ِبِجربيل عليْ������ِه �ل�سَّ أْي � �

أنَّ �لنَِّبيَّ �سلى �هللُ عليه و�سلم قال  �حَلديِث �

ٌة ل يُوؤَْخُذ ِل�َسعيِفها ِمْن َقِويِّها(  أُمَّ �َسْت � )ل ُقدِّ

َرْت، ول بُوِرَكْت. �أي ل ُطهِّ

 ، : َمْقِد�ِسيٌّ و�لنِّ�ْسَب������ُة �إىل بَي������ِت �ملَْقِد�������سِ

ٍث(.. قال �م������روؤ �لقي�س   �������سٌ )َكُمَح������دِّ وُمَقدِّ

يَّاُد على ثَوِر  أ�ْسالُهنَّ �ل�سّ ُف ِكالَب �َسيٍْد � يَ�سِ

َوْح�ٍس: 

�سا اِق والنَّ ْدَرْكَنُه َياأُخْذَن ِبال�سَّ َفاأَ

)4(
�ِس َق الِولداُن َثوَب امُلَقدرِّ ْرَ َكما �سَ

أنَّ  وِم������ن َقوِل �مرىِء �لقي�ِس ه������ذ� نَفَهُم �

موَن ُكلَّ  �سالِم يَُعظِّ نَ�ساَرى �لعرِب،كانُو� قبَل �لإ

ْمَهَر  لٌَة ِبَبيِت �ملَقِد�ِس. �نْظر كيَف جَتَ ما لَُه �سِ

�أطفاُل �لنَّ�س������اَرى وتَز�َحُمو� وتَد�َفُعو� حوَل 

�س(  أو �ملَُقدِّ أو �حَلرْب � �ِه������ب � ُجِل )�لرَّ هذ� �لرَّ

ح������وَن ِبِه،ويَلَم�س������وَن َمالِب�َسُه،يُري������دوَن  يَتََم�سَّ

هاَرِة، حت������ى )�َسرْبَُقو�(  �كِت�س������اَب �لرَبََكِة و�لطَّ

ُعوها،  ُقوه������ا وَقطَّ َمالِب�������سَ �مِل�سك������ِن �أي َمزَّ

أْن يَح�َسَل على ِقطَعٍة ِمن  يَطَم������ُع ُكلٌّ ِمنْه������م �

�ِس( �لذي حِظَي )وَحِظَيْت  ِثياِب ه������ذ� )�ملَُقدِّ

َمالِب�ُسُه( ِبِزياَرِة بَيِت �ملَْقِد�ِس، فاكتَ�َسَبْت هذِه 

. �لثِّياُب َطهاَرًة وبََرَكًة َعظيَمتَْنِ

وبَي������ُت �ملَقِد�������سِ َمدينَ������ٌة، ُكلُّ �َسيٍء فيها 

�َسٌة  ا؛ �أر�ُسها ُمَقدَّ أي�سً �ٌس عنَد �ملُ�ْسلمَن � ُمَقدَّ

�َسٌة، �له������و�ءُ فيها  طاِه������َرةٌ، و�سماوؤه������ا ُمقدَّ

و�لَفو�ِكُه  و�لَقَم������ُر  م�ُس  و�ل�سَّ �ٌس،و�مل������اءُ  ُمَقدَّ

آِن �لعظيِم يَذكُر  حاُب ووو..ففي �لُق������ر� و�ل�سَّ

ًثا ع������ن �لنبّي �إبر�هيم  �هللُ َج������لَّ وَعال ُمتََحدِّ

يْن������اهُ ولُوًطا �إىل  �خللي������ل عليه �ل�ّسالم {وجَنَّ

}ول يَ�ُسكُّ 
)5(

ر�ِس �لتي بَاَركنَا فيها ِللعامَلن �لأ
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ر�َس �لتي )باَركنا  أنَّ �لأ أَح������ٌد ِمَن �ملُ�سلم������َن � �

أْي �لتي و�َس������َع �هللُ بََرَكتَُه وُطْهَرهُ فيها  ِفيها(�

هَي �أر�ُس بَيِت �ملَْقِد�ِس، وتَتَّ�ِسُع د�ئَرةُ �لرَبََكِة 

ْهِر ِمْن َمرَكِز �لد�ئرة)مدينة �لُقد�س(�إىل  و�لطُّ

اِه �ل�ّساِم، وِم�رَص،  ما َحولَها ِمَن �لبُلد�ِن ِباجتِّ

.
)6(

و�حِلجاِز 

أ�رَصى  ا:{�ُسبْحاَن �لذي � أي�سً وقال تع������اىل �

ِبَعبِْدِه لَياًْل ِم������َن �ملَ�سِجِد �حَلَر�ِم �إىل �ملَ�ْسِجِد 

..} و�لَعبُْد 
)7(

ْق�َس������ى �لذي بَاَركنا َحْولَ������ُه �لأ

ٌد �سلى �هللُ  مَّ َي ِبِه ُهَو نَِبيُّن������ا حُمَ أُ�������رْصِ �لذي �

َي ِبِه ِبرفَقِة ِجرْبيَل عليِه  أُ�رْصِ عليِْه و�سلم، وقد �

َمِة  َة �ملُكرَّ الم، ِمَن �ملَ�سِجِد �حَل������ر�ِم مِبَكَّ �ل�سَّ

ق�َسى ِبَبي������ِت �ملَْقِد�ِس، وِمن  �إىل �ملَ�سِج������ِد �لأ

بِْع،يف ِرحلٍَة  ماو�ِت �ل�سَّ ُهناَك ُعِرَج ِبِه �إىل �ل�سَّ

َم�سه������وَرٍة يف َعقيَدِة �ملُ�سلم������َن، ويف تُر�ِثِهم 

�رص�ِء و�مِلْعر�ِج.  يُقاُل لَها ِرحلَُة �لإ

أنَّ َمْن يَُزِر �ملَ�سِجَد  ويف عقيدِة �ملُ�سلمَن �

ْر ِمن ُذنُوِبِه  ق�َسى يف بيِت �ملَقِد�������سِ يَتََطهَّ �لأ

������ُه، خاِلًيا ِمن  أُمُّ آثاِم������ِه، ويَُعْد كم������ا َولَدتُْه � و�

ثاِم، ِل������ذ� فالُقْد�ُس  �لذن������وِب و�خَلطاي������ا و�لآ

َرةٌ عن������َد جميِع �ملُ�سلمَن، تاأتي  َمٌة ُمَطهَّ ُمَعظَّ

َمِة،  َة �ملَُكرَّ ُقْد�ِسيَّتُها يف �ملَرتََبِة �لثالثِة، بعَد َمكَّ

�ُسوُل  رِة َحَر�َسهما �هللُ تَعاىَل. فالرَّ و�ملَدينَِة �ملُنَوَّ

�سلى �هللُ عليِْه و�سلم، َفَر�َس ما يُ�ْسِبُه �حَلْظَر 

، وَطلِب  عل������ى �لْرحِتاِل �إىل �أيِّ َم������كاٍن ِللَحجِّ

������ِر ِمن �لّذنُوِب، و��ْستَثْنَى ِمن  �ملَْغفرة، و�لتََّطهُّ

أماِكَن، وه������َي َم�ساِجُد �ملُ�سلمَن  ذل������َك ثاَلثََة �

أ�رَصَف  ئي�َسُة �لثَّالثَُة، وما ذلَك �إلَّ ِلَكوِنها � �لرَّ

�ملَ�ساِجِد و�أف�َسلَه������ا؛ فقد َروى �لبُخاري عن 

أنَّ ر�سوَل �هلِل �سلى �هللُ  �أبي �سعيد �خلدري �

 �إلَّ �إىل 
)8(

حاُل عليِْه و�سل������م قال: )ل تُ�َسدُّ �لرِّ

، و�ملَ�سِجِد 
)9(

ثاَلثَِة َم�ساِجَد: �ملَ�سِجِد �حَلر�ِم

، وَم�سِجِدي هذ�(.
)10(

ق�َسى �لأ

�إًذ� َفمدينَ������ُة �لُقْد�������سِ َمدينَ������ٌة ذ�ُت َقْدٍر 

يٍَّز يف َعقي������َدِة �ملُ�سلم������َن، ِلذ�  َعظي������ٍم ومُمَ

َقُة  َب������ُة �إىل ُقلوِبِهم، �لَقريَبُة �ملُلتَ�سِ َفهَي �ملَُحبَّ

مِبَ�ساِعِرهم،ف������اإذ� م������ا ُذِك������رْت �لُقد�ُس على 

َم�ساِمِعِهم، وَجدتَّ ُقلوبَهم تَخِفُق، و�أحا�سي�َسهم 

، �إْجاللً ِلَقْدِرها، وتَعظيًما مِلَكانَِتها. تَهتَزُّ

أو  وِلهذ� �ل�سب������ب تلَقى ل�ْس������ِم �لُقد�ِس )�

�ِس( وْقًعا كبرًي�،  أو �لبيت �ملَُقدَّ بيِت �ملَقِد�������سِ �

عر�ِء، �إنََّك  ًحا باِرًز� يف �أقو�ِل �ل�سُّ أثَ������ًر� و��سِ و�

ُدهم يَ�ستَعِظموَن �حَلديَث َعنْها،ويَتَ�سابَقوَن  جَتِ

ِلِذْكِره������ا، وَو�ْسِف َجاللَِة َقْدِره������ا وَمكانَِتها 

ًب������ا �إىل �هلِل؛ فاحَلدي������ُث ع������ِن  ������زِة، تََقرُّ �ملَُميَّ

�ِس يَكتَ�ِسُب نَوًعا مَن �لتَّبِْجيِل و�لَقد��َسِة،  �ملَُقدَّ

ًبا ِللُمجتََمِع �لذي  �ُس �ل�سعر�ءُ لَها تََقرُّ أو يَتََعرَّ �

يَطلُ������ُب �حَلديَث ع������ن بيِت �ملَْقِد�������سِ �إْر�ساًء 

ِلُقلوِبِهم �لتي تَهفو �إليْها، و�إر�َحًة مِلَ�ساِعِرهم 

�لتي تَنَْجِذُب جُتاَهها..َفال َغر�بََة �إذ� وَجدتَّ 
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�ُس  أو يَتََعرَّ ������ُف بيَت �ملَقِد�������سِ � أنَّ �ل������ذي يَ�سِ �

ا يَكوُن  جلاِنٍب ِمن َجو�ِنِب �حلي������اِة فيها ُرمبَّ

عِر، و�ُسْهَرِة قائِلِه،  ذلك �َسبًبا يف َرو�ِج هذ� �ل�سِّ

وتَبْجيِل َم������ْن ِقيَل ِفيِه، و�إع������الِء َمكانَِتِه بَن 

�لنَّا�ِس.

َفح������اِت �لتاليِة  نا يف �ل�سَّ و�َسنَجَع������ُل َهمَّ

أمِثل������ٍة خُمتارٍة ُمنْتَقاٍة ِمَن  ُمنْ�َسبًّا على �إير�ِد �

ُف قائل������وهُ َمدينَة �لُقد�ِس،  ع������ِر �لذي يَ�سِ �ل�سِّ

لٌَة ِبهِذِه  أو ما لَ������ُه �سِ ق�َسى،� أو َم�سِجَده������ا �لأ �

ِة، و�لَقْدِر �لعظيِم  �ملَدينَِة ذ�ِت �ملَكانَِة �خلا�سَّ

أمِثلٍَة  ������َق ِللُو�ُسوِل �إىل � أْن نَُوفَّ آِملَن � �ملَرموِق، �

ِمن ُع�ُسوٍر خُمتَِلَفٍة، وِل�ُسعر�َء تَبايَنَْت َم�ساِربُهم 

�إىل  ُمتَِّجًها  آتُُهم، و�َساأجُع������ُل �هِتمامي  و�نِْتما�

ِة وِكفاَحها  مَّ ُر ِن�س������اَل �لأُ ع������ِر �لذي يُ�َسوِّ �ل�سِّ

بَن، و�لَفَجَرِة  غ������اِة �لغا�سِ ُموِد ِبَوْجِه �لطُّ ِلل�سُّ

ًبا  اِمع������َن، وَكثرًي� م������ا كاَن َطَمُعهم ُم�َسوَّ �لطَّ

ق�َسى،  اِه َمدينَ������ِة �لُقد�ِس وَم�سِجِدها �لأ ِباجتِّ

أمِثلَتُنا عن تاريِخ هذِه �ملَدينَِة  � َ أْن تَُعربِّ آُم������ُل � و�

اِنها، وما  �لبا�ِسلَ������ِة �ملُكاِفَحِة، وعن �أحو�ِل �ُسكَّ

�ُس������و� لَُه ِمْن �أحد�ٍث، وما لَقو� ِمن َعنٍَت  تََعرَّ

أياَم �لَفَرِح  أيَّاِمِهم، ونَر�ُسُد � وَعناٍء يف َكثرٍي ِمن �

ُر َعزيَزًة َقليلًَة،  وِر �لتي كانت فيما نَُقدِّ و�ل�رصُّ

اِمعوَن  نَّ �ل�س������يَء �لثَّمَن يَك������رُثُ �لطَّ وذلَك لأ

قوياءُ ما يَ�ستَطيعوَن  غ������اةُ �لأ فيِه، ويبُْذُل �لطُّ

لْقِتناِئِه و�ل�ْسِتْحو�ِذ عليِْه، وهْل ُهناَك ما هَو 

أَجلُّ ِمن َقْدِرها، و�أعلَى  أثَْم������ُن ِمَن �لُقد�ِس؟ و� �

ِمن َمكانَِتها؟. 

يَّاٍم لَُه َق�ساها  ُق لأَ قال �ساعٌر َقدمٌي يَتَ�َسوَّ

أوقاًتا  ُف لَن������ا � ، يَ�سِ يف ُربُ������وِع بَيِت �ملَْقِد�������سِ

. ٍل ُم�ستَِمرٍّ ُ عن �َسوٍق ُمتَو��سِ أني�َسًة، ويَُعربِّ �

با ِت ال�سَّ ي ِبقاَع الُقد�ِس ما َهبَّ َحيرِّ اأُ

)11(
با ْن�ِس يف َزَمِن ال�سرِّ فتلَك ِرباُع الأُ

وقي اإلْيها ُموا�ساًل وما ِزلُت يف �سَ

)12(
َبى المي على ِتلَك امَلعاِهِد والرُّ �سَ

أبن������اَء �ل�ساِم حَن  آباوؤن������ا ِنح������ُن � * كاَن �

،كاَن غاِلًبا  د�ِء َفري�َسِة �حَلجِّ يَذهُب �أحُدهم لأَ

ُج يف طريِق َعودِتِه، فَي������زوُر �ملَ�سِجَد  ما يَُع������رِّ

أْن يََقَع حَتَت �لحِتالِل(  ق�َسى )ذلَك قبَل � �لأ

َرِة،  وكانُ������و� يَْقِرنوَن �حَلجَّ �إىل �لكعَب������ِة �ملَُطهَّ

وَن ِمثَْل هذِه  ِبزياَرِة بيِت �ملقِد�ِس، وكانُو� يُ�َسمُّ

أْن  ة ِبتَقدي�َسة(.. ومُيِْكُن ِللَمرِء � ������ِة )َحجَّ �حَلجَّ

عَر ما يُ�سِبُه ذلَك، هذ� �ملَُعلَّى بن  أَ يف �ل�سِّ يَقر�

َطريف َموىَل �ملَْهدي، يذك������ُر ما يُقاِرُب ذلَك 

فَيقوُل: 

َح���َج���ْج���ُت ق����د  اإينرِّ  �����س����اِح  ي����ا 

 )13(
امَل�������ْق�������ِد��������سِ ب����ي����َت  وُزرُت 

ا ع��������اِم��������ًدا واأَت�������������ْي�������������ُت ُل���������������دًّ

)14(
يف ع���ي���ِد م������اري �����رصج���������سِ

�������َوًة  َف������������راأي������������ُت ف�������ي�������ِه ِن���������������سْ

 )15(
�������سِ  ال���ُك���نَّ ����ب����اِء  ال����ظرِّ ِم����ث����َل 
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وه������ذ� َم������رو�ُن ب������ُن �حَلَكم يَق������ِرن بَن 

َمِة وبَن بي������ِت �ملَقِد�ِس، وَجَعلَهما  ������َة �ملَُكرَّ َمكَّ

أ�ساَء  أنَّ و��ِسًيا ج������اءهُ و� ُمتَ�ساويَتَ������ْنِ وذل������َك �

ِللَف������رزدق )�ل�ساعر �ملع������روف( وكان مرو�ُن 

أَمَر ِباإبْعاِد  وقتَها و�لًيا مِلُعاويَة على �ملَدينَِة، َفا

�لفرزدق عن �ملدينة، وقال يف ذلك: 

ِمها فاَهُة كا�سْ ُقْل ِللَفرزدِق، وال�سَّ

اإْن كنَت تاِرَك ما �ساألُتَك فاْجِل�ِس 

حَم������ذوَرٌة ���ه���ا  اإنَّ امَل���دي���َن���َة؛  وَدِع 

 )16(
َة اأو ِببيِت امَلْقِد�ِس كَّ ْق مِبَ واحْلَ

ا يُنْ�َسُب ِللحاِفِظ �بِن َع�ساِكر)�ساحب  * ومِمَّ

�ُس نور �لدين  هري(قولُُه يَُحرِّ تاريخ دم�سق �ل�سَّ

ليبيَن، وتَطهرِي  ِزنكي ويَُحثُّ������ُه على َدْحِر �ل�سَّ

ق�َسى ِمن بَغِيِهم: �ملَ�سجد �لأ

َقَرٍن يف  َمْقروناِن  واجِلدُّ  فاجَلدُّ 

 )17(
َلِب دراُك يف الطَّ واجَلزُم يف الَعْزِم والإ

ى، وَحوَزَتُه ْق�سَ ِر امَل�سِجَد الأ وَطهرِّ

ِم���������������������������������������������������َن................. 

ِن َثًنا نيا ِبُح�سْ َع�ساَك َتظَفُر يف الدُّ

)18(
َن ُمْنَقَلِب ويف القياَمِة َتلَقى ُح�سْ

و�ب������ُن �لَقيْ�������رص�ين مَي������َدُح ن������وَر �لدي������ن 

 مَلَّا َقتََل )�لربنْ�س( �ساحب �أنطاكية 
)19(

زنكي

 �سن������ة 544 ه� فقاَم 
)20(

نِّب( ِعنَد ِح�ْس������ِن )�إِ

�ل�ساعُر يُهنِّ������ُئ �ملُجاِهَد )نوَر �لدين( ِبالنَّ�رْصِ 

ْقد�ِم  بُُه مِبَزيٍد ِمَن �لإ ِر ثم يَ�ستَِحثُُّه ويَُرغِّ �ملُوؤَزَّ

و�لنُُّهو�ِس ِلتَْحريِر بيِت �ملَْقِد�ِس: 

ْفَرجْنِ راِجَفًة ُيوُفَك ِبالإ اأغَرْت �سُ

 
)21(

ى َلها َيِجُب َة الُكْرَ اَد ُروِميَّ ُفوؤَ

ٍب ى ِبِذي جَلَ ْق�سَ فاْنَه�ْس اإىل امَل�سِجِد الأ

ى امُلَنى فالُقْد�ُس ُمرَتِقُب)22( ُيوِليَك اأق�سَ

وائَذْن مِلَوِجَك يف َتطهرِي �ساِحِلِه

)23(
���ُب ��ُه جَلِ ��ا اأن��َت َبْحٌر جُلُّ َف��اإنَّ

يا َمْن اأعاَد ُثُغوَر ال�ساِم �ساِحَكًة

)24(
َنُب با ِمن ُثُغوٍر زاَنها ال�سَّ ِمَن الظُّ

ِبطائِعها عا�سيها  ُتلِحُق  ماِزلَت 

 )25(
ٍة َحَلُب حتى اأقْمَت واأْنطاكيَّ

������ا يَنتَِظُر  أي�سً *وقال �ب������ُن �لَقي�������رَص�ين �

�سالمّيِة( على  ������ِة �لإ مَّ �خَلال�������سَ )َخال�َس �لأُ

أنَُّه �أخَذ  ًة و� خا�سَّ
 )26(

يََدْي ِعماد �لدين زنكي

�سالمي ِمن  على عاِتِقِه حَتريَر بُلد�ِن �لعامل �لإ

ِرْج�ِس �لِفرجْنة، قال �بُن �لَقيْ�رص�ين:

ُه ك���اأينرِّ ِب��ه��ذا ال��ع��زِم، ل ُف��لَّ َح��دُّ

ْمُر َي الأ ى وقد ُق�سِ ق�سَ واأْق�ساُه ِبالأَ

�ُس طاِهًرا وقد اأ�سَبَح البيُت امُلَقدَّ

ماء َلُه ُطْهُر وى جاري الدرِّ ولي�س �سِ

��واِرٌم ��ب��ّي ���سَ ��ع��راِج ال��نَّ ��ْت مِبِ ��لَّ و���سَ

)27(
ِوْتُر فٌع و�ساِجُدها  َم�ساِجُدها �سَ

وق������ال �ساع������ٌر ��سُم������ُه نَ�رْصُ ب������ُن ح�سن 

 مَي������دُح �أحَد ق������ادِة �سالح �لدين 
)28(

�لهيتي

ُف َمو�ِقَفُه �جلريئة: يوبي، ويَ�سِ �لأ
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َوْقَعٌة فيِهم  الُقْد�ِس  ِباأر�سِ  وَلُه 

��َل��َب��ْت َم��ل��ي��َك��ُه��ُم َل��ذي��َذ َم��ن��اِم��ِه  ���سَ

ِبَحرِبِه َهمَّ  ِك  ْ ِلل�رصرِّ َجْحَفٍل  َكم 

 )29(
دَر ُهماِمِه ْمِح �سَ دَر الرُّ َحلَّ �سَ َفاأَ

َبْي� والغيُث  ���رِصب��اِل��ِه  يف  فالليُث 

)30(
 �َن َبناِنِه، والَبدُر حَتَت ِلثاِمِه

ًما ُمَنظَّ الِفرجْنِ  قد جاءُه جي�ُس 

)31(
َما  اإلْيِه، َفَحلَّ َعقَد ِنظاِمِه َف�سَ

�سفهاين()32(    وقال �لِعماُد �لكاتب )�لأ

يرث������ي نور �لدين زنكي، وياأ�َسُف على رحيِلِه، 

أْن يُنِْجَز َوعَدهُ ِبتَطهرِي  نْيا، قبَل � وُمغادَرِتِه ِللدُّ

بيِت �ملَقِد�ِس مَن �لُغز�ِة: 

ُمْنِجٌز َك  اأنَّ الُقْد�َس  َوَع��دتَّ  َوم��ا  اأَ

ِم���ي���ع���اَدُه؛ يف َف��ْت��ِح��ِه وط���ه���وِرِه؟ 

َفَمَتى جُترُي الُقْد�َس ِمن َدَن�ِس الِعدا

َتطهرِيِه؟ يف  حماَن  الرَّ �ُس  وُتَقدرِّ

يَعِة َمعَلًما كم قد اأقْمَت ِمَن ال�رصَّ

ِل��ُدُث��وِرِه �سٌ  ُمَعرَّ ِغْبَت  ُمنُذ  ُه��َو 

ٍد ���رَصَع حُممَّ اأحَيْيَت  ال��ذي  اأن��َت 

)33(
وِرِه ْيَت بعَد وفاِتِه ِبُن�سُ وَق�سَ

ًعا   و��سِ
)34(

وق������ال �بُن ُمنري �لطر�بل�س������ي

آِل  أُ�رَصةَ � أنَّ � كاِمَل ِثَقِتِه ِباملُ�ستَقَبِل، وو�ِثًقا ِمْن �

لَُة ِلتَحريِر بيِت �ملَقِد�ِس، ِمن  ِزنك������ي هَي �ملُوؤَهَّ

ِرْج�������سِ �لِفَرجَنِة �لغازين، فه������ا هو ذ� يَدعو 

ِب  أَهُّ ِعماَد �لدين ِزنكي �إىل بَذِل ُكلِّ جْهٍد، و�لتَّا

ل�ْسِتنْقاِذ بيِت �ملَقِد�س:

ِبها ال��ُق��ْد���سِ  ُي��ل��َق��ى على  وَغ����ًدا 

 )35(
ريْن الدَّ َدر�َس  ها  َيدُر�سُ َكلَكٌل 

ِت ال��� ��ْم�����َس امَل����ع����ايل،ُردَّ ِب���َك ي��ا ���سَ

)36(
وُح يف امَلْيَتنْيِ ِمن ُدنيا ودين �رُّ

منّيِة ذ�ِتها تَقريًبا، جعَل  * ويف �لفرتِة �لزَّ

 على يَِد 
)38(

ها  ِمن َفتِْح �لرُّ
 )37(

�بُن �لَقي�رَص�ين 

�ملُجاِهِد ِعم������اِد �لدين ِزنكي ُمنا�َسَبًة ِللتَّْذكرِي 

ِب�َسَياِع بيِت �ملَقد�ِس، و�لتَّْحري�ِس على َفتِْحها 

ِة،  ه������ا ِمن �أيدي �لغا�سب������َن �لِفرجْنَ وتَخلي�سِ

ها �إلَّ ُمقدمٌة وِب�ساَرةٌ،ِلفتِْح بيِت  وما َفتُْح �لرُّ

، و�سائِر �ملُ������ُدِن �لو�قعِة على �ساحِل  �ملَْقِد�������سِ

بي�س �ملُتََو�ّسط(..قال: بَحِر �ل�ساِم )�لَبحر �لأ

ال���ب���اِط���ُل ُي�����ْزَه�����َق  اأْن  اآَن  اأم������ا 

امل����اِط����ُل ال�����ِع�����َدَة  ُي����ْن����ِج����َز  واأْن 

�����ًة ه����ا جُلَّ َف��������اإْن َي������ُك َف����ْت����ُح ال����رُّ

��اِح��ُل َف�����س��اِح��ُل��ه��ا ال��ُق��ْد���ُس وال�����سَّ

َف��ه��ل َع��ل��م��ْت ِع��ل��م ت��ل��َك ال��ّدي��ار

 )39(
ِب��������اأنَّ امُل���ق���ي���َم ِب���ه���ا راِح����������ُل

ُم مَع �لزمِن قلياًل، ويَتَ�سلَُّم �لِقياَدةَ  ونتََقدَّ

يوبي، ويَ�ستَِم������رُّ على نَهِج  �سالح �لدي������ن �لأ

ِعم������اِد �لديِن و�بِْن������ِه نور �لدي������ن يف �لتََّطلُِّع 

�إىل حَتري������ِر �لِبالِد،وتَْطهرِيها مَن �لغا�سبَن 

احلَن،  ِة، وتابََع َم�س������رَيةَ تَْقريِب �ل�سَّ �لِفرجْنَ



�صعراء العرب ميجدون بيت املقد�س

العــــــدد 544 كانون الثاين   2442009

�َس هذ�  فَجع������َل �لِعماَد �لكاتَب وزيًر� لَُه، َفكرَّ

اِه �ل�ْسِتْمر�ِر  �لوزيُر ُكلَّ ُجهوِدِه وطاقاِتِه ِباجتِّ

يف حَتريِر �لبُلد�ِن �لتي ماز�لت حتت �سيطَرِة 

�لغا�سب������َن، فها هو ذ� �لِعم������اُد يَُحثُّ �َسالَح 

�لدي������ِن على �ل�ْسِتْمر�ِر يف حُما�رَصَِة �لِفرجنِة 

أقاُموها يف  خر�ِجِهم مَن �حُل�ُس������وِن �لتي � لإ

أثَمَرْت  ِبالِد �لعرِب..وها هي ذي �جُلهوُد قد �

فقد �نهَزمْت ُجنوُد �لغا�سبن:

كنَي ِبَرْبِعُكْم َهَزمُتْم ُجُنوَد امُل�رْصِ

ُكُثوا ُذْعرا فلم َيلَبُثوا َخوًفا، ومل مَيْ

�سالُم حتى ُتغاِدُروا ولن َيرَتوي الإ

َلُكْم يف ِدماِء الغادريَن ِبها ُغْدرا

وَط عذاِبها فرجْنِ �سَ وا على الإ بُّ َف�سُ

�رْصا ِباأْن يق�سُموا ما بيَنها الَقتَل والأَ

�َس واعِزُموا ول ُتْهِملوا البيَت امُلَقدَّ

ُعوا الِبْكرا على ًفْتِحِه غازيَن، واْفرَتِ

َب ِذْكِركم ُتدميوَن ِبامَلعروِف َطيرِّ

)40(
وما امُللُك اإلَّ اأْن ُتدمُيوا لكم ِذْكرا

ا �َسالَح �لديِن  أي�سً ومدَح �لِعماُد �لكاتُب �

ُه عل������ى �لتَّح�سرِي ِلفتِْح  �سن������ة 572 ه� وح�سَّ

بيِت �ملقد�ِس، فق������د طالْت َغيَبتُها عن �أهِلها 

أيُُهم عنْها، و�زد�َد �َسوُقها  �ل�رصعين، وطاَل نَا

�إليِْهم و�َسوُقُهم �إليْها..

ِفْك ِبِه ، وافَتِح الُقْد�َس، وا�سْ َف�رِصْ

����ِره����ا َي��ْن��ُظ��ِف ِدم�������اًء، َم���َت���ى جُتْ

الِبالِد ِتلَك  الُكْفِر،  ِم��َن  �ْس  وَخلرِّ

)41(
امَل���وِق���ِف يف  ���َك  َربُّ َك  �سْ ُيَخلرِّ

 و�َسَع على 
)42(

أبو �لَف�س������ل �جُللي������اين و�

ُم ُجْهًد�  عاِتِق������ِه مَتجيَد بُط������ولِت َمْن يَُق������دِّ

ِلتَحريِر ِبالِد �لعرِب مَن �لغا�سبَن �لفرجنة، 

فهو يَ�ستَِحثُّ �لزعماَء و�لقادةَ يف �لعامَلِ �لعربي 

ًبا  �سالم������ي، وِمنهم �سالُح �لدي������ن، ُمَرغِّ و�لإ

�إياه������م ِبتَوحيِد ُجهوِدِهم، وَر�������سِّ �ُسُفوِفِهم، 

وَجْم������ِع ُقو�هم وطاقاِتِهم ِلَدح������ِر �لغا�سبن 

نة �لذي������َن َعرَبو�  أولئ������َك �لَقر��سِ �لِفرجن������ِة، �

�لِبح������اَر ُغز�ًة حاِقدي������َن، وَو�َسعو� هَدًفا لَُهم 

ِمنَة، و�سلَب خري�ِت �لِبالِد،  ع������وب �لآ َقهَر �ل�سُّ

و��سِطهاَد �لِعباِد، وجيَّ�ُسو� ِلذلَك ُكلَّ �ملارقَن 

، وَعبَّوؤوهم وَملوؤو� ُقلوبَُهم ِحْقًد�  و�للُّ�ُسو�������سِ

ِق  اِن �ل�رصَّ عل������ى �ملُ�سلمَن، وَح�َسًد� عل������ى �ُسكَّ

ِمنَن:  �لعربي �لآ

ِفَرْت اهلُل اأكَرُ اأر�ُس الُقْد�ِس قد �سَ

)43(
ِمْن اآِل اأ�سَفَر، اإْذ َحنْيٌ ِبِه حاُنوا

َف ِمن ِم�رْصٍ اأَتوا وَلُهْم اأ�سباُط ُيو�سُ

)44(
لَوى واأمناُن ِمن غرْيِ ِتيٍه، ِبها �سَ

َلُهم ِفل�سطنُي، اإْن َيخُرْج ُعداُتُهُم

)45(
َعْنها، واإلَّ َعَدْت ِبي�ٌس وُخر�ساُن

حتى َبَنيَت ِرتاَج الُقْد�ِس،ُمْنفِرًجا

)46(
اَء ُعثماُن خَرَة الَغرَّ وَي�سعَد ال�سّ
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َملَحَمٌة ْفرجْنِ  وَب يف الإ اأيُّ ولْبِن 

��ب��اُن  وُح�����سْ اأ���س��اط��رٌي  علْيها  ���ْت  دلَّ

ر�سِ ِمن َمِلٍك لِك الأ وَمْن اأَحقُّ مِبُ

)47(
اُن؟ اخَللِق حنَّ َمَلٌك يف  ُه  ًكاأنَّ

 يف �إحَدى َق�سائِدِه 
)48(

وقال �بُن �ل�ساعاتي

ُد ُجهوَد �سالِح �لديِن، ويُ�سيُد  �لُقد�سيَِّة، مُيَجِّ

رها  أنَقَذ بي������َت �ملَقِد�ِس، وحرَّ نَُّه � ِبف�ْسِل������ِه، لأ

يِف ِمن �أيدي �لغا�سبن �لِفرجْنِة: ِبال�سَّ

�َس َبعدما امُلَقدَّ البيَت  ُمنِقُذ  ُهَو 

كاُتُه  فاَء �سَ طالْت، َفما وَجَد ال�سرِّ

���ا ��ك��وِن، واإنَّ �����َس ِب��ال�����سُّ ب��ي��ٌت َت��اأ���سَّ

َكناُتُه َكْت �سَ رَّ عنَد الّزحاِف، حَتَ

وهَي َجحاِفٌل ع��داِء،  الأَ َت  ترِّ ُم�سَ اأَ

)49(
تاُتُه َعْت اأ�سْ ْمِل ديٍن ُجمرِّ عن �سَ

ًدا دَّ ُم�سَ َعْزًما يف احُلروِب  وِتيَت  اأُ

)50(
ى، ول َهَفواُتُه ل َزْيُفُه ُيْخ�سَ

ٍب ْنَت بالبيِت الَعتيِق، وَيرْثِ اأح�سَ

)51(
ناُتُه وَلَك الَفعاُل َكثرَيٌة َح�سَ

دوَن��ُه ��ِرم��اٌت  حُمْ ُيوُفَك  �سُ ه��ذي 

)52(
ُحُجراُتُه َمْت  َتَن�سَّ ِلُبكائِهنَّ 

أنَُّه كاَن  أنَّ �بَن �ل�ساعاتي كا ويَبُْدو ِللُمتَتَبِّع �

يَ�سَطِحُب ُجيُو�َس �سالِح �لدين، يُر�ِفُقها يف 

َغزوها، يُ�ساِيُر �لفاحتَن، ومُيا�سي �ملُحاربَن، 

أَدقَّ م������ا يَفعل������ون، ُمتَتَبًِّعا وقائَعهم  ������ُل � فيُ�َسجِّ

ًر� َمو�ِطَن �نِْت�سار�ِتِه������م، وير�ُسُد ما  وُم�َس������وِّ

ياُلُق������وَن ِم������ن َعَقباٍت..ها ه������و ذ� يذكُر لَنا 

������ُل بُطولِت  ُفتُوحاِت �س������الِح �لدين، ويُ�سجِّ

ُجيُو�ِس �ملُ�سلمَن:

امُلبينا ال��َف��ْت��َح  َع��َزم��اُت��َك  َج��ل��ْت 

ِم��ن��ي��ن��ا ْت ُع���ي���وُن امُل��وؤ  ف��ق��د َق�����رَّ

���ا مَلَّ ������س�����الِم  الإ اأخ�����ي�����َذَة  َرَددتَّ 

)53(
مينا ُف الَق�ساِء ِبها �سَ ْ َغدا �رصَ

اْبِتهاًجا ال��ُق��ْد���سِ  َمعاِطَف  َت��ُه��زُّ 

)54(
َة واحَلُجونا وُتر�سي َعْنَك َمكَّ

ُن��ْط��ًق��ا ُي��ط��ي��ُق  اجِل���ه���اَد  اأنَّ  َف��ل��و 

)55(
اآِمنينا اْدُخ��ل��وه��ا  َل��ن��اَدْت��َك: 

َف��ق��ل��ُت: ال��ُق��ْد���ُس َم�����رصوٌر، ول��ول

)56(
طاَك َلكاَن ُمكَتئًبا َحزينا �سُ

َتالَقْت وقد   ، الِفَرجْنِ على  اأَدرَت 

)57(
ُجُموُعُهُم علْيَك َرًحى َطُحونا

ا �سً ُبوؤ ِم��ْن��َك  ذاُق���وا  بي�ساَن  ففي 

)58(
دينا فَّ َفٍد، اأَتْوكَ  ُم�سَ ويف �سَ

ويُتاِب������ُع �بُن �ل�ساعات������ي َمنَهَجُه يف َدعَوِة 

�خُلَطباِء و�لُعلماِء و�ل�سع������ر�ِء ُمطاِلًبا �إيَّاهم 

أْن يَجَعل������و� ِمن هذ� �لنَّ�رْصِ �ملُبِن نَعني )فتَْح  �

ودرو�ِسِهم  َطِبِهم  خِلُ �ملَْقِد�ِس(مو�سوًع������ا  بيِت 

َل �أخباُر  وَق�سائِدِه������م، ِلتَُعمَّ �لفرَح������ُة، وتَ�سِ

�سالِم  �لبُ�������رْصَى ِبالَفتِْح �إىل َم�ساِرِق ِب������الِد �لإ

أنَّ �أمرَي �ملوؤمنَن عمَر  وَمغارِبه������ا، ويَتََمنَّى لو �

اِب ر�سي �هللُ عنُه،�َسِهَد هذ� �لفتَْح  بَن �خَلطَّ
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ِر فاإنَُّه �سَي�ْسَهُد  �لعظيَم، وعِلَم ِبهذ� �لنَّ�رْصِ �ملُوؤَزَّ

عندئ������ٍذ ِبَجالِل هذ� �لَفتْ������ِح وَعَظَمِتِه، ويُِقرُّ 

ُن تَ�سميَمُه  ِباإخال�ِس �لف������احِتِ وُقدَرِتِه و�َسيُثَمِّ

على �جِلهاِد، و�ل�ْسِتْمر�ر يف ُمتابََعِة �لُفتُوِح..

قال �بُن �ل�ساعاتي:

َيَة الُعظَمى ا، وقد عايْنُتُم الآ َعيًّ اأَ

 )59(
ْظما رْثَ والنَّ ِة حاٍل َنْذَخُر النَّ يَّ لأَ

وقد �ساَغ َفْتُح الُقْد�ِس يف ُكلرِّ َمْنِطٍق

 )60(
ا مَّ َل ال�سُّ �سَ و�ساَع اإىل اأْن اأ�سَمَع الأَ

اِب �ساهَد َفْتَحها فليَت َفَتى اخَلطَّ

)61(
ٍف اأ�سَمى ْهَم ِمن ُيو�سُ فَي�سَهَد اأنَّ ال�سَّ

ٍب ى ِبَيرْثِ َة احُل�سَنى، وَثنَّ َحبا َمكَّ

)62(
ا مَّ يَح وما �سَ اَك ال�رصَّ واأطَرَب َذيَّ

ًما واأ�سَبَح َثغُر الديِن َجذلَن با�سِ

)63(
ُعُه َلْثما غماِد ُتو�سِ َنُة الأ واأل�سِ

َمناُلُه اجِلباَل  اأعَيا  ما  جَت��اوزَت 

 )64(
َفهل َيقَظًة كانْت َم�ساعيَك اأو ُحلما

عل������ى   
)65(

�ل�ساغ������وري ه������اُب  �ل�سِّ وكاَن 

أ�ساَد  َب������ٍة ِب�سالِح �لدين، َمدَح������ُه و� لَ������ٍة طيِّ �سِ

������َن �أعمالَُه �جَلليلَة يف حَتجيِم  مِبَو�ِقِفِه، وثَمَّ

أتَو�  َل عل������ى َمْن � ا �َسهَّ ليبي������َن، مِمَّ أْم������ِر �ل�سَّ �

بعَدهُ �ْقِتالَعهم و��ْسِتئْ�س������اَل �ساأفِتِهم.. َمَدَح 

�ل�ساغوري �سالح �لدين وهو يف قلعِة دم�سَق 

أْن َمنَّ �هللُ ِبف�ْسِلِه على �لعرِب و�ملُ�سلمَن  بعَد �

ِبالنَّ�رْصِ �لعظيم على يََدْي �سالح �لدين: 

اإْذ �سالِم  ِلالإ الديِن  الُح  �سَ اأه��َدى 

)66(
اأْرَدى َقبيَل الُكْفِر ما مل ُيْكَفِر

ال� ِمْثَلها  ْخ  ررِّ ُي����وؤَ مل  امَل��الِح��ِم  َربُّ 

ِ ع�رصُ الأَ �ُعَلماُء ِقدًما يف َقدمِي   

وَتْنَثني َت����رْدَن،  ��ْف��ًرا  ���سُ راي��اُت��ُه 

)67(
�سَفِر جُّ جَنيَع اآِل الأَ ُحْمًرا، مَتُ

و�ُس امُللوِك َلُه، وَقد مِلَ مْل تِدْن �سُ

 )68(
واِحَل يف َثالَثِة اأ�سُهِر َمَلَك ال�سَّ

َعْنَوًة �َس  امُلَقدَّ البيَت  َتْنَقَذ  وا�سْ

)69(
ِر �ٍس ِبُكلرِّ ُمَطهَّ ِمن ُكلرِّ ذي جَنَ

ِبال� اجَلْمعاِن  الَتَقى  مَلَّا  َرْيَتهم  واأَ

�ِس، َهوَل يوِم امَلْح�رَصِ  �بيِت امُلَقدَّ

ُقطوِبِه بعَد  اهلِل  دي��َن  وَرددتَّ 

)70(
ِفِر ى ِبَوْجٍه ُم�سْ ق�سَ ِبامَل�سِجِد الأَ

و�لِعماُد �لكاتُب �لذي كاَن ُمالِزًما ِل�َسالِح 

�لديِن، باعِتباِرِه كاَن وزيَرهُ ورفيَق َدرِبِه، �رَصَّهُ 

أثلََج �َسدَرهُ و�ُسدوَر  ما َفَعَل �س������الُح �لديِن، و�

ِت �لفرَحُة  ِة ِفئاِتِهْم، فَعمَّ جميِع �ملُ�سلمَن ِبكافَّ

�سالمّي ِمن َم�رِصِقِه �إىل َمغرِبِه،  �أرجاَء �لعامِل �لإ

و��ْستَبْ�������رَصَ �لنا�ُس َخرْيً� ِبه������ذ� �لفتِْح �جَلليِل 

و�لنِت�ساِر �لعظيِم، فقال يَُهنِّىءُ �سالَح �لديِن، 

أْن  ُد لَُه � ، ويُوؤَكِّ ِكِه ِباحَلقِّ ويُ�سيُد ِبِن�ساِلِه ومَتَ�سُّ

أِتَي �لنَّ�رْصُ على يََديِْه �إلَّ  أْن يا أَحَد يَ�ستَِحقُّ � ل �

������ِة نَف�ِسِه، ول يَفتَُح  ُه������َو، ِلُطْهِر �أخالِقِه، وِعفَّ

اِهُر �لَيِد، �لعفيُف �لنَّْف�ِس:  �لُقد�َس �إلَّ �لطَّ
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َل َمْن َغدا راأيُت �سالَح الديِن اأف�سَ

ى َحى واأكَرَم َمْن اأْم�سَ واأ�رَصَف َمْن اأ�سْ

َك،يف الَوَرى َتِحقُّ الُقْد�َس َغرْيُ َفال َي�سْ

فاأنَت الذي ِمن ُدوِنِهم َفَتَح الُقْد�سا

ا �سً وِمن َقْبِل َفْتِح الُقْد�ِس كنَت ُمَقدَّ

ْهَر والُقْد�سا فال َعِدَمْت اأخالُقَك الطُّ

ها َنَزعَت ِلبا�َس الُكْفِر عن ُقد�ِس اأر�سِ

ْب�سا َف اللَّ َتها الديَن الذي َك�سَ واألَب�سْ

ديِنِه اأحكاُم  اهلِل  ِبَبْيِت  وع��ادْت 

)71(
ا فال َبْطَرًقا اأبقْيَت فيها، ول َق�سَّ

فاِق عْنَك ِب�ساَرٌة وقد �ساَع يف الآ

)72(
ا ْق�سَ َل النَّ  ِباأنَّ اأذاَن الُقْد�ِس قد َبطَّ

�سالمّي َعودةَ  أفاَء �هللُ على �لعامَل �لإ ومَلَّا �

، و�أكرَمُهم ِبهذ� �لَفتِْح �لعظيِم،  �������سِ بيِتِه �ملَُقدَّ

، وَدَحَر �لباِطَل،  أَع������زَّ �هللُ دينَُه ونَ�رَصَ �حَلقَّ و�

أر�َسَل  أكرَبُ � أكرَبُ �هللُ � ذ�ِن �هللُ � و�رتََفَع �سوُت �لأ

�سالُح �لدي������ِن �لِب�ساَرةَ �إىل �خَلليَفِة �لعبا�سي 

�لنَّا�رص ِبَبغد�َد، و�لذي كاَن �سالُح �لدين يَُعدُّ 

�ِد  نَف�َس������ُه �َسهًما ِمن �ِسهاِمِه، وقائ������ًد� ِمن ُقوَّ

ُجيُو�ِسِه، وكاَن �خلليَفُة نَف�ُسُه، يَُعدُّ َرْمَز َوْحَدِة 

�سالميَِّة، و�لَعلََم �لذي جَتتَِمُع حولَُه  �لدولِة �لإ

آِزَرًة ُمتَكاِتَفًة.. وكانِت  �سالميَُّة ُمتَا عوُب �لإ �ل�سُّ

�لِب�س������اَرةُ ِللخليفِة َق�سي������َدًة ُقد�ِسيًَّة ِمن نَْظِم 

برِيها  َهُه �إىل نَظِمها وحَتْ �لِعماِد �لكاتِب..وجَّ

�سالُح �لدين..قال �لِعماُد يُخاِطُب �خلليفَة:

ِمننَي - اأَتى اأْب�رِصْ ِبَفْتٍح – اأمرَي امُلوؤ

)73(
اُب ر�سِ َجوَّ يُتُه يف جميِع الأ َو�سِ

َك �ساِرُمُه ْ اأحيا الُهَدى، واأماَت ال�رصرِّ

)74(
ُك ُمْنجاُب ْ ى الُهَدى وال�رصرِّ لَّ لقد جَتَ

�سالِم قد ُفِتَحْت ِبَفْتِحِه الُقْد�َس ِلالإ

�رصاِك اأبواُب  يف قْمِع طاِغَيِة الإ

ِلْل� �ِس  امُلَقدَّ البيِت  ُمواَفَقِة  َففي 

)75(
�بيِت احَلراِم َلنا ِتيٌه واإعجاُب

ُظ ُجهوَد  وقال بدُر �لدي������ن �لنابُل�سي يَُقرِّ

ُد  �س������الح �لديِن، ويُ�سي������ُد ِببُطولِت������ِه، ومُيَجِّ

َ �لَعظيَم �ل������ذي �أتى عل������ى يََديِه، �إْذ  �لنَّ�������رصْ

أَ لَ������ُه ُفر�َسَة هذ� �لَفتِْح �ملُبِن  ا َقُه �هللُ وهيَّ وفَّ

ق�سى وك�رص  َفتح بيِت �ملَقِد�������سِ و�ملَ�سجد �لأ

فرجِن..وها هو  ُعنُُفو�ن �لبُغاِة �لُغ������ز�ِة ِمن �لإ

������ُق ِبفتِْح بيِت  ذ� ُحلُ������ُم �ملُ�سلمَن �لكبري يَتَحقَّ

�ملَقد�ِس، وها هي ر�ياُت �لنَّ�رِص تَخِفُق ُمعلنًَة 

������ِة و�رُصوَرها وَزغاريد �لِب�رْصِ تتَعاىَل  مَّ َفَرَح �لأُ

أِن  �سالم������ي، بعَد � يف جميِع بُل������د�ِن �لعامِل �لإ

ْخَرةُ �لثَّقيل������ُة �لتي كانت ترَزُح  �نْز�َحِت �ل�سَّ

�سالمي، و�لتي  ُمنَطِبَقًة على �َس������دِر �لعامَلِ �لإ

أبناِء  ف������اِء ِمن � ُق �ملُخل�سَن �ل�رصُّ كان������ْت تُ������وؤَرِّ

ِة، ومَتنَ������ُع �لنوَم ِمن زيارِة �أجفاِنِهم..قال  مَّ �لأُ

�لنابُل�سي:

َتْنَتِظُر ماُل   هذا الذي كانِت الآ

َن����َذُروا اأق�����واٌم مِب���ا   ِ
َف��ْل��ُي��وِف هلِلَّ  
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ْثِل ذا الَفْتِح – ل واهلِل - ما ُحِكَيْت مِبِ

رَيُ �سِ ول  اأخباٌر  هِر  الدَّ �ساِلِف  يف 

يا َبْهَجَة الُقْد�ِس اإْذ اأ�سَحى ِبِه َعَلُم ال�

، وْهَو ُمْنَت�رِصُ الِم ِمن َبعِد َطيٍّ اإ�سْ

ى، وقد ُرِفَعْت ق�سَ ِجِدِه الأَ يا ُنوَر َم�سْ

َوُر ياُت وال�سُّ ِبِه الآ الُعُيوِب   بعَد 

ْدها، َفما اأَحٌد ر�سِ َمهرِّ يا ماِلَك الأ

ُيْنَتَظُر  ِللَمْهِد،  قائٍم  ِمن  واَك  �سِ

اِحِليُّ َثًرى راُز ال�سَّ َّ هذا الطرِّ ما اْخ�رصَ

)76(
ُفُر  اإلَّ ِلَتعلو ِبِه اأعالُمَك ال�سُّ

 
)77(

أبو علي �حل�َسُن بُن على �جُلَويني وقال �

مَيدُح �سالَح �لديِن، ويَتَغنَّى ِبالفتِْح )َفتِْح بيِت 

ِة  مَّ ً� عن َفرحِتِه وفرَح������ِة �لأُ �ملَقِد�ِس( ُمع������ربِّ

بعودِة �لُقد�ِس �إىل �أهِلها �ل�رصعين: 

اأع��واُن امَلْلِك  ِلهذا  ماِء  ال�سَّ ُجْنُد 

كَّ فيِهم فهذا الَفْتُح ُعْنواُن َمْن �سَ

نبياِء، وما هذي الُفُتوُح ُفُتوُح الأ

فعاِل اأثماُن  كِر ِبالأ وى ال�سُّ  َلها �سِ

يُد يف َيِدِه اأ�سَحْت ُملوُك الِفَرجِن ال�سرِّ

ُعُفوا يوًما وما هاُنوا ْيًدا، وما �سَ �سَ

ِخَرْت هذي الُفُتوُح، وما ِ ادُّ ا�رصِ ِللنَّ

مالِك ُمْذ كاُنوا َمْت َلها ِهَمُم الأ �سَ

،لَقْد لو اأنَّ ذا الَفْتِح يف َع�رْصِ الّنِبيرِّ

َل����ْت ف���ي���ِه اآي�������اٌت وُق�������راآُن   َت����َن����زَّ

اإذا َطَوى اهلُل ديواَن الِعباِد، َفَما

 )78(
الِح الديِن ديواُن ْجِر �سَ ُيطَوى لأَ

أبن������اَء  �لعرِب(� ِم�رصُ)ِكنانَ������ُة  و�سارك������ْت 

ِر،  ُعموَمِتها �أهَل �ل�ساِم َفرحتَهم بالنَّ�رْصِ �ملُوؤَزَّ

و�لَفتْ������ِح �لعظيِم على ِل�س������اِن نَقيِب �أ�رص�ِفها 

أ�سعد بن علي بن معمر..�حُل�سيني  حممد بن �

�جلوَّ�ين:

ُ ْب�����رصِ ُت����َرى َم��ن��اًم��ا م��ا ِب��َع��ْي��ن��ي، اأُ اأَ

ُتك�رَصُ ُة  والِفَرجْنَ ُيفَتُح  الُقْد�ُس 

ُفوٌد، ومل وَمليُكُهْم يف القيِد َم�سْ

�رَصُ ُيوؤ َمليٌك،  َلُهم  ذاَك  َقْبَل  ُيَر 

قد جاَء َن�رْصُ اهلِل والَفْتُح الذي

َتْغِفروا ُحوا وا�سْ وُل َف�سبرِّ �سُ ُوِعَد الرَّ

الذي الُقْد�ُس  َر  وُطهرِّ اآُم  ال�سرِّ ُفِتَح 

امَلْح�رَصُ  ن��اِم  ِل��الأ الِقياَمِة  يف  ه��َو 

أًى  نْا ندل�ِس )ِباملَغرِب( مِبَ ومل تَكْن ِب������الُد �لأ

أف������ر�ِح �ملُ�سلمَن يف �ملَ�������رَصِق، فاأغاريُد  عن �

�لفرِح �ملَ�رصِقّي جَتاَوبَْت �أ�ْسد�وؤها يف �أرجاِء 

وِق يف  كْت َكو�ِمُن �ل�سَّ َفرَدو�ِسنا �ملَفقوِد، فتََحرَّ

ى ِمْن �أهِلنا يف �ملَغرِب، فانْطلَقْت  أفئَدِة ما تََبقَّ �

ق�َسى  أل�سنَتُُهم ِبرَتديِد نَ�ْسَوِة �لنَّ�رِص ِبَعوَدِة �لأ �

أبو �حُل�َسْن بُن ُجَبرْي  ليِب، وطهورِه، فهذ� � �ل�سَّ

أُغِنياِت  أنا�سيَد �لبِْته������اِج و� ُد � ندل�س������ي يَُردِّ �لأ

قيَِّة.. فيقول:  �لنِْت�ساِر �ملَ�رْصِ

اِه����ِر ْف�����ِق�����َك ال����زَّ �����ْت ع��ل��ى اأُ اأَط�����لَّ

ائ����ِر ���ع���وٌد، ِم�����َن ال���َف���َل���ِك ال����دَّ ����سُ
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َف����َت����ح����َت ِل����ل����ُق����ْد�����سِ اأب������واَب������ُه

��اِه��ِر ال��طَّ ��ِف��ه��ا  و���سْ اإىل  َف����ع����اَدْت 

��ى امُل��ْرَت�����سَ ���ِه  ُق���د����سِ اإىل  وِج���ئ���َت 

�������س���َت���ُه ِم�����ن َي������ِد ال���ك���اِف���ِر َف���َخ���لَّ

واأع����ل����ْي����َت ف���ي���ِه َم����ن����اَر ال����ُه����َدى

اِث���ِر ���ِم���ِه ال���دَّ واأح���َي���ْي���َت ِم���ن َر����سْ

َل��ُك��ْم َذَخ����َر اهلُل ه���ذي ال��ُف��ُت��وَح

ال���غ���اِب���ِر  ِل  وَّ الأَ َم������ِن  ال������زَّ ِم������َن 

����َك ِم������ْن َب����ع����ِد ف����اروِق����ِه وَخ���������سَّ

ِخ������ِر  ���ِط���ن���اِع���َك يف الآ ِب���ه���ا ل����سْ

أبو �لف�ْسل  ندل�س �حلكيم � ا �ساع������ُر �لأ أمَّ �

ندل�سي فقد �س������ارَك �ملَ�سارَقَة  �جُللي������اين �لأ

َد ِبتَمجيِد هذ� �لفتح �لعظيم،  فرحتَهم، فغرَّ

، فقال: أ�ساَد ِبف�ْسِل �لفاحِتِ و�

ى على ُدُهٍم ق�سَ يا فاِتَ امَل�سِجَد الأ

 )79(
ى ِبَقفَزِتِه وقاِن�َس اجلي�ِس ل ُيْح�سَ

ِلع ْم�ِس ُمطَّ لٍك كَظْهِر ال�سَّ اأب�رِصْ مِبُ

ِتِه  ِبَن�رْصَ ��اٍح  َف��تَّ الَب�سيَطِة  على 

حتى يكوَن لهذا الديِن َملَحَمًة

)80(
ِتِه َة، يف اأياِم َفرْتَ ُبوَّ كي النُّ حَتْ

و�إذ� ما �نْتَقلن������ا ِلنُلِقَي نَظَرًة على �ِسعِرنا 

ُد �لُقد�َس كاِمنَ������ًة خاِلَدًة  ،فاإنَّن������ا جَنِ ِ �ملُعا�رصِ

دوَن  يَن؛ مُيَجِّ أفئَدِة �ُسعر�ئنا �ملُعا�رصِ َحيًَّة يف �

ِذكر�ها، ويُْعلوَن َقْدَره������ا، ويُِجلُّوَن َمكانَتَها..

هذ� خري �لدي������ن �لزركلي يَُرى كئيًبا َمْقُهوًر� 

ق�سى...ها  حَن ياُلِحُظ ما َحلَّ ِباملَ�سجِد �لأ

ُه������َو يُخاِطُب �لوليَد بَن عب������ِد �ملَلِك، ويُْعِلُمُه 

ق�َس������ى �لذي بَناهُ تُر�ًثا وُم�َسلًّى ِللعَرِب  أنَّ �لأ �

و�ملُ�سِلم������َن، قد �أ�سبَح َمْهج������وًر� َخِرًبا، وقد 

ُط������ِرَد �أهلُُه ِمنْ������ُه، فهذ� ِبلفور ج������اَد مِبا ل 

، ف�ساَع  ق�َسى مِلَْن ل يَ�ستَِحقُّ مَيِْلُك، َفمنََح �لأ

أنايِنٌّ جاِحٌد،  )َمعروُف ِبلُفور( �بْتَلََع������ُه �َسعٌب �

َمري�ٌس َمهُن:

ُه َق��ْرُ َتعاىَل  وق��د  )ِللوليِد(  ُق��ل 

َت��ق��وُل فل�سَت  ِب����ِه،  ُت��ِل��مَّ  اأْن  ع��ن 

اأقْمَتُه واأن��َت  ى  ق�سَ الأ امَل�سِجُد   

���راُب���ُه امَل���اأه���وُل َح���رًم���ا، َخ���ال حِمْ

َدى ِل��ل��رَّ َمناًخا  ِفل�سطنٌي  ��ْت  اأم�����سَ

����ُب����وُل وُت����راُب����ه����ا ِب���ِدم���ائ���ه���ا جَمْ

َق���ْت ���وٌم ُم���زرِّ يف ُك����لرِّ راب���َي���ٍة ُج�������سُ

وَع�����وي�����ُل ������������ٌة  اأنَّ واٍد  وِب�������ُك�������لرِّ 

َظى ِبلُفوُر ُموِقُد ناِرها، وعلى اللَّ

ع����دن����اُن حَم����م����وٌل واإ�����رْصائ����ي����ُل

��ه��م ��لَّ ُي���ب���اُد َق����وٌم ك��ي َي���ِح���لَّ حَمَ اأَ

َق����وٌم، وَي��رَع��ى ال��ق��اِت��َل امَل��ق��ُت��وُل 

َتمي َتكيَك وحَتْ َت�سْ ى  َتوراُة ُمو�سَ

 )81(
جْن���ي���ُل ِب���اهلِل، وال���ُق���راآُن والإ

ُف خري �لدين �لزركلي حاَل فل�سطن  وي�سِ

ق�َسى َغد�ةَ �إر�ساِل �لأمم �ملُتَّحدة  و�مل�سجَد �لأ

أَ�َسها ِم�سرت )ِبل( و�لتي  جَلنة �لتَّحقيِق �لتي ر�
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مل يَكْن لَه������ا َهَدٌف يف �حلقيَق������ِة، �إلَّ �إعطاء 

جو�ء  �ِتِه، وتَهيئة �لأ �لغا�سب ُفر�َسَة تَرتيِب ُقوَّ

ِلالنِْق�سا�ِس ِمن َجديٍد على لُقَمٍة �أخَرى ِمْن 

انُُه  ق�َسى و�ُسكَّ �أر�ِس فل�سط������ن �لعربّية..و�لأ

، يُ�ْسِبحوَن على ما  �ل�رصعي������ون يف َهمٍّ وَغ������مٍّ

أْم�َسو� عليِْه ِمَن �لَهمِّ و�لَغمِّ و�حلاِل �ل�سيِّئ: �

َخًة َخْت ِفل�سطنُي الَكليَمُة �رصَ َ  �رصَ

 
)82(

ُكو ُظالَمَتها ف�ساَل َعقيُقها َت�سْ

���ٍة مَّ ��َي اأُ ��ْه��َق��ٌة َح��م��ل��ْت َم��اآ���سِ ه��َي ���سَ

)83(
هيُقها ِة قد اأُجيَب �سَ نَّ �سِ با الأ ِب�سَ

ل ُب���دَّ ِل��ل��َم��ْح��زوِن ِم���ْن َت��اأوي��َه��ٍة

َعميُقها ��ُدوِر  ال�����سُّ اآه���اِت  ��دُّ  واأ���سَ

ى امُلباَرِك حوَلُه ق�سَ ِللَم�سِجِد الأ

)84(
ديُقها َنَظراُت َهمٍّ ُموَجٌع حَتْ

و�ل�ساع������ُر �لفل�سطين������ي �ملُجاِه������ُد عبد 

حيم حَممود، يُخاِطُب �أحَد ُزعماِء �لعرِب،  �لرَّ

ق�َسى عام 1935  وقد ج������اء يَزوُر �ملَ�سجَد �لأ

������َب ِب������ِه  و�ملُوؤ�َم������َرةُ يف ِذروِة ُف�ُسوِله������ا، فَرحَّ

وخاَطَبُه قائاًل:

ْمِحٍل  مِبُ َنَزلَت  ْهاًل وِطْئَت، ولو  �سَ

)85(
ْمَرَع ِمْن ُنزوِلَك َبلَقُعْه َيوًما لأ

لكنَّ نف�َسُه مل تُطاِوْعُه على �ل�ْسِتْمر�ِر يف 

أنَّ �لعرَب،  �ئِر �لكرمِي، ويف نَف�ِسِه � �لرتحيِب ِبالزَّ

يَن ِبَح������قِّ �ملَ�سجِد  ُكلَّ �لع������رِب كانُ������و� ُمَق�رصِّ

ق�سى، وفل�سط������ن و�َسعِبها، و�ملُ�ستَعِمروَن  �لأ

خباث �لذين  جنليز( �لأ ًة �لإ �لغربيون )وخا�سَّ

كانُو� يحتَلُّوَن فل�سطن يُوِهموَن ُزعماء �لعرب 

أنَّ َمو�ِقَفهم ِمَن  أنَّهم يَقفوَن عل������ى �حِلَياِد، و� �

������ِة نَزيهٌة، وهم يف �حلقيق������ِة يُوؤَيِّدوَن  يَّ �لق�سِ

ِبُكلِّ  ونَهم  �ملُهاجري������َن �ليه������وَد، ومَيُدُّ �لُغز�ةَ 

أبناَء  ، ويَُكتُِّف������وَن � ِة و�لَبط�������سِ أ�سب������اِب �لُق������وَّ �

فاِع  فل�سط������ن ويَْحِرمونَهم ِمن ُكلِّ و�سائِل �لدِّ

عن �لنَّف�ِس و�لِعر�ِس و�لَوَطِن.. فعبد �لرحيم 

يُخاِطُب �لز�ئَر �لك������رمَي ِبكالٍم تُ�سيِطُر عليِْه 

مَلِ �لناِبِع ِمن َقلٍب  ������ُة �لأ َم������ر�َرةُ �لِعتاِب وُغ�سَّ

ٍب َجريح: ُمَعذَّ

َت���زوَرُه اأَت��ي��َت  ��ى  ق�����سَ الأ امَل�سِجُد 

ُعْه  ياِع ُتَودرِّ اأْم ِجئَت ِمن قبِل ال�سَّ

آِب�����ٍق ُح�������َرٌم ُت����ب����اُع ِل����ُك����لرِّ اأوَك��������َع ا

 )86(
����اٍق ���رَصي��ٍد، اأرُب���ُع���ْه وِل��ُك��لرِّ اأفَّ

َوى �سِ َيْبَقى  اأدن��اُه-ل  وَغًدا-وما 

)87(
َنْقَرُعْه نٍّ  و�سِ َيْهمي  َلنا  َدْمٍع 

و�ل�ساعُر �مِل�رصيُّ �لكبريُ علي حممود طه 

أنَّ بَْغَي �لَيهوِد وُظلَمُهم قد جَتاَوَز ُحدوَد  يََرى �

أكرَثو� يف �أر�ِس  أنَّهم َطَغو� وبََغو� و� �ملَعقوِل؛ و�

أو�ُن حَتجيِمِهم، و�إيقاِف  آَن � �لعرِب �لَف�ساَد، و�

�ساِتنا ِمن  ُطغياِنِهم وَجرَبوِتِه������م، و�نِْتز�ِع ُمَقدَّ

أيديِهم: بن �

����امُل����وَن امَل�����َدى اأخ�����ي ج�������اَوَز ال����ظَّ

َف����َح����قَّ اجِل�����ه�����اُد وَح�������قَّ ال����ِف����َدا 
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َلنا ْخ���ًت���ا  اأُ ال��ُق��ْد���سِ  يف  اإنَّ  اأخ���ي 

اِب����ح����وَن امُل�����َدى اأَع�������دَّ َل���ه���ا ال����ذَّ

َق��نْي اأخ���ي ُق���ْم اإىل َق��ْب��َل��ِة امَل�����رْصِ

��ِج��دا ِل��َن��ْح��م��ي ال��ك��ن��ي�����س��َة وامَل�����سْ

��ه��ا ��ه��ي��ُد ع��ل��ى اأر���سِ ���وُع ال�����سَّ َي�������سُ

اأح����َم����دا ���ِه  ُي����ع����اِن����ُق يف ج���ي�������سِ

ال�سباُب ِفل�سطنُي َيفدي ِحماِك 

وَج��������لَّ ال����ِف����دائ����يُّ وامُل����ْف����َت����َدى

ُدوُر ال�سُّ ا  ِمنَّ حَتميِك  فل�سطنُي 

َدى  ���������ا ال��������رَّ �����ا احل�����َي�����اُة واإمَّ َف�����اإمَّ

�َسفي������ق  �ملُعا�������رصِ  �ل�س������ورّي  و�ل�ساع������ُر 

ًب������ا َم�ْسُدوًها ِمن لَْهِونا  َج������رْبي يَتَ�ساَءُل ُمتَعجِّ

ن������ا، و�لَيهوُد يَعيثُوَن ِببي������ِت �مِلقِد�ِس  وتَ�ساحُمِ

َف�ساًد�، كيَف �جتََمُع������و� على باِطِلِهم؟ وكيَف 

ر�ِس  نا؟ج������اوؤو� ِمن َم�ساِرِق �لأ ُق عن َحقِّ نَتَفرَّ

َدْت  َ وَمغاِرِبها،وِمْن ُمنَحَدر�ِتها و�َسو�ِفِلها فاحتَّ

آَزَر �أ�رص�ُره������م، بينَما نَحُن �ساهوَن  ُقو�ُهم وتَا

قون.  نا ُمتَهاِونُوَن، وعنُْه ُمتََفرِّ لُهوَن، وِبَحقِّ

َي��ِع��ي��ُث ال��َي��ُه��وُد يف ُح����َرِم ال��ُق��ْد اأَ

ا  ��وُم َي��اأُخ��ُذ ِمنَّ ��اًدا، وال��نَّ ���سِ َف�����سَ

ا ذَّ �سُ  ، ر����سِ الأ َج��واِن��ُب  َلَفَظْتُهم 

)88(
ًذا، َفتاُهوا الُقروَن َقْرًنا َقرنا

ْن��� والإ ياِطنُي  ال�سَّ ِمْنهُم  ِجَرْت  �سَ

)89(
ى اأنَّ علْيِهُم  َنْحُنو  ى  نَّ َفاأَ ��ُس، 

ناِبِل حتى َد ال�سَّ دوهم ح�سْ اْح�سُ

)90(
ُركنا ُركًنا  ْهُيوُن  �سُ َتَتداعى 

أنَّ  و�ل�ساع������ُر �لكبريُ بََدوي �جلب������ل يََرى �

�لثُّْكَل و�ليُتْ������َم قد �نتَ�������رَص� يف وَطِننا، وهذِه 

������كاىَل، وتاأوُّه������اِت �لَيتاَم������ى ت�سهُد  ������اُت �لثَّ أنَّ �

أنَّ �ل�سِت�ْسهاَد  ُد � ِب�رَص��سِة �لَهجَمِة علينا، ويُوؤكِّ

أنَّ �جُلوَد ِبالروِح يف �سبيِل  ح�س������اِن، و� ِذرَوةُ �لإ

خاء:  أ�ْسَمى دَرجاِت �لكَرِم و�ل�سَّ �لوَطِن �

اآِم وهل يف الُقْد�ِس واِلَدٌة  هل يف ال�سرِّ

واإْرنانا اإْع��واًل  ْكَل  الثُّ َت�سَتكي  ل 

ِبها مِلُّ  اأُ اأينرِّ  َف��ل��و  ال��ُق��ُب��وُر  ِت��ل��َك 

واإخوانا اأحباًبا  َعْيناَي  َتعُد  مل 

ِهَدْت هيُد، َفال واهلِل ما �سَ ُيعطي ال�سَّ

َعْيني كاإح�ساِنِه يف الَكوِن اإح�سانا

ى َدَمُه َ قي الرثَّ وغاَيُة اجُلوِد اأْن َي�سْ

)91(
 َظْماآنا

َ
عنَد الِكفاِح ويلَقى اهلل

ألَق������ى ب������دوي �جلب������ل يف ذك������َرى عيِد  و�

�جَلالِء، بعَد �نِْدحاِر �ملُ�ستَعِمِر �لباغي بب�سِع 

�سنَو�ٍت، ويف عهِد �لرئي�س �سكري �لقوتلي..

ألَقى ق�سي������َدًة َع�سماَء مَلََّح فيها ِلبع�ِس قاَدِة  �

قليمي������ن، �لذيَن كانْت  نانين �لإ �لع������رِب �لأ

َم�سوؤوليَُّة بيِت �ملَقِد�ِس َمنُوَطًة ِبِهم، يَُجعِجعوَن 

ِباألفاٍظ ويُطلُقوَن تَ�رصيح������اٍت ناريٍَّة، ل هَي 

َحَمْت �رَصََف �لُقْد�ِس، ول �سانََد قائلُها جري�نَُه 

يف ِن�ساِلِهم..َفحَمل������ْت ِبالُدنا يومذ�َك ُهموَم 
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ِب  ِة على كاِهِلها، وَوَقَف������ْت ِبَوجِه �لغا�سِ مَّ �لأُ

د �ملُد�ِفع عن َحقِّ  وَقَف������َة �لَبَطِل �لعنيِد �ملُتََمرِّ

ِتِه، قال يُخاِطُب �لرئي�س:  أُمَّ �

رَتاُحوا َحَملَت ُهموَم َقوِمَك، فا�سْ

اأراح����ا  ����رَتاَح ول  ا�����سْ َك ل  وغ������رْيُ

��ه��ا ُم��غ��رٌي �����سَ ِب���ط���اُح ال���ُق���ْد����سِ َدنَّ

الِبطاحا ك��ت��ائ��ُب��ُه  ���س��اَن��ْت  َف��ه��ل 

���ا ُك���نَّ ����������اَم  اأيَّ َل���ن���ا  ���ْب  َي���غ�������سَ ومل 

َتباحا ُم�سْ ��ع��ًب��ا  و���سَ َن��ْه��ًب��ا  ِح��ًم��ى 

ا َع��������ُدوًّ �������رَصاي������اُه  ْت  �����دَّ ������سَ ول 

ِك��ف��اح��ا  ���ُت���ُه  َح���ِم���يَّ ه����اب����ْت  ول 

جُن��اِب��ُه ِب��احَل��دي��ِد وَن��ْح��ُن ُع��ْزٌل

ِط��م��اح��ا اإب������اَء ول  ف��ُي��ْغ�����س��ي ل 

���ْف���َت ع��ْن��ُه ���َر ف���ه���َو ل���و َك�������سَّ َت���َن���كَّ

 )92(
��فَّ جَم��اَن��ًة وه��َوى ِم��زاح��ا اأ���سَ

و�ل�ساعُر حممود ح�س������ن �إ�سماعيل يُعِلُن 

خ������رِة يف بيِت �ملَقد�������سِ َفقَدْت  أنَّ ُقّب������َة �ل�سّ �

أْن �َسيَطَر  ياوؤها، ُمن������ُذ � نُوَره������ا، وغادَرها �سِ

فيه������ا �لُغَرب������اءُ، و��سطرَّ �أهلُه������ا �ل�رصعيون 

أذ�َن.. ِللنُّ������زوِح َعنْه������ا، فال تَرتيَل فيه������ا ول �

حت������ى �ساركتْهم �حُل������زَن ُطيُوُر �ملَ�س������اِء، فَعزَّ 

أْن يَخبَُو يف  ق�سى بَهاءهُ، و� أْن يَفقَد �لأ عليْها �

ذ�ِن، ورنُن �أجر��ِس  �أنحاِء �لُقد�������سِ �َسوُت �لأَ

َدًة  أْي ُطيُوُر �ملَ�ساِء( تَهِتُف ُمَغرِّ �لكنائ�ِس، فهَي)�

أ�سجاَن �حُل������زِن، وتَر�نيَم  مَع بي������ِت �ملَقد�ِس �

مَل، فتَقوُل: �َسى و�لأَ �لأَ

ماْء يا ُقد�ُس يا حبيَبَة ال�سَّ

الْه ُقوِمي اإىل ال�سَّ

وباركي احَلَياْه

�سبيَح يف امَلاآذْن دي التَّ وَردرِّ

ْجرا�َس يف امَلدائْن  واأْيِقظي الأ

ِ ل ُتهادي
ي هلِلَّ وَكررِّ

الْه ُقومي اإىل ال�سَّ

وباركي احَلَياْه 

حماْن عاَء ِللرَّ ل ُتوِقفي الدُّ

)93(
ْيطاْن َمْهما َلقيِت ِمن اأَذى ال�سَّ

غري َجعَل ُجرَح  خطُل �ل�سَّ و�ل�ساعُر �لكبريُ �لأ

�ُسُه �ملُخِل�ُسوَن  ًما، يُقدِّ �ًسا ُمَعظَّ فل�سطن ُمَقدَّ

َمَن �لعرَب، ُم�سِلموهم وم�سيحيوهم، يَجعلوَن 

ونَها  ُمونَها ويُِجلُّونَها ويَعدُّ �لُقد�َس ِقبْلَ������ًة، يَُكرِّ

أدِعَيًة يف تَ�سابيِحِهم،  َمو�سوًعا ِل�َسالِتِه������م، و�

أْذهاِنِهم: كي ل تَغيَب عن �

���َق امَل����ْج����ُد َل���ُه ���فَّ ي���ا ِج����ه����اًدا ����سَ

ْرُج����وان����ا  َل��ِب�����َس ال���غ���اُر ع��ل��ْي��ِه الأُ

ٌف ب����اَه����ْت ف��ل�����س��ط��نُي ِب����ِه َ ���������رصَ

ُي����داَن����ى ِل���ل���َم���ع���ايل ل  وِب�����ن�����اٌء 
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َج��ْب��َه��ِت��ه��ا ِم����ْن  ���س��اَل  ُج���ْرًح���ا  اإنَّ 

��َف��ت��ان��ا ���وٍع ���سَ َل���َث���َم���ْت���ُه يف ُخ�������سُ

الذي الَعْهِد  اأخ��ُت على  يا  َنحُن 

��ع��ن��اُه ِم����َن امَل���ْه���ِد ِك��الن��ا  ق���د َر���سِ

ٌب وال��ق��د���ُس ُم��ن��ُذ اح��َت��َل��م��ا َي�����رْثِ

)94(
َهوانا الُعْرِب  وَهَوى  َكعَبتانا 

ٍد ِمَن �لعرِب،  ������اين وبَعَد تََردُّ ا ِنز�ر َقبَّ أمَّ و�

������وؤٍ يف َقبُوِل �لكفاِح �ملُ�َسلَِّح  وتَر�ٍخ ِمنْهم، وتَلَكُّ

َطريًقا وحي������ًد� ل�ْسِتنْقاِذ �حُلُقوِق، و��ْسرِتد�ِد 

أنَّ َم�ساريَع  ُد � �لَهيَبِة و�لَكر�َمِة..بعد ُكلِّ ذلك يُوؤَكِّ

أنَّ  ُعوِب، و� الِم ما هَي �إلَّ ُحَقُن تَخديٍر ِلل�سُّ �ل�سَّ

َم������ن يرَُثِثروَن ِبالَعْدِل ونَيِْل �حُلُقوِق ِبالَو�سائِل 

مَمِ  ������ِة، ُكلُّ ذل������َك ما ُه������َو �إلَّ �إلْهاءٌ ِلالأُ لميَّ �ل�سِّ

أنَّ  �ملَغلوبَ������ِة �ملَْقُه������وَرِة، ولَِع������ٌب ِبَعو�ِطِفها.. و�

�ساِت يف  ري������َق �إىل فل�سطَن وحَتريِر �ملَُقدَّ �لطَّ

ِة ول �َسْيَء  بيِت �ملقِد�ِس، هو ��سِتْخ������د�ُم �لُقوَّ

ة..قال ِنز�ر: غرْيُ �لُقوَّ

ّواْر يا اأيها الثُّ

غواْر يف القد�ِس، يف اخَلليِل، يف بي�ساَن، يف الأ

حراْر  ها الأ ٍم.. حيُث كنُتْم، اأيُّ يف بيِت حَلْ

ُموا  ُموا..َتَقدَّ َتَقدَّ

ْة.. ِحيَّ الِم َم�رْصَ ُة ال�سَّ َفِق�سَّ

ْة.. اإىل فل�سطنَي َطريٌق واِحٌد والَعْدُل َم�رصحيَّ

)95(
ْة.. رُّ ِمْن َفوَهِة ُبْنُدِقيَّ مَيُ

�ساِتنا �ملَ�سلوبة  أنَّ ُمَقدَّ أبو ري�سة � ويََرى ُعمُر �

َدْت  يف بيِت �ملَقِد�ِس، َجَمعْت ُقلوَب �لعرِب وَوحَّ

َدْت  َم�ساِعَر �ملُ�سِلم������َن ِمنَّا و�ملَ�سيحين، ووطَّ

ْت �ُسفوَفنا وَمتَّنَْت  الٍت؛ ر�سَّ ما بينَن������ا ِمْن �سِ

ْت َم�رِصَقنا  ������ْت ذلَك ف�س������دَّ رو�ِبَطن������ا، وتََخطَّ

�لعرب������يَّ مِبَغِرِبِه، و�أعاَدِت �للُّْحَمَة بَن �ساِمنا 

وِحجاِزن������ا، وِعر�ِقنا وِم�رِصنا، وجميع �أقطاِر 

ا ثاِبًتا،  تُنا َطوًد� َمتيًنا �ساخِمً أُمَّ ِبالِدنا، ِلتَِقَف �

ل يَتََزحَزُح يف وجِه �لغا�سبَن �ملُعتَدين:

نا َلى ال�سَّ يا روابي الُقْد�ِس يا جَمْ

)96(
ِبي ى على جْفِن النَّ ى عي�سَ يا ُروؤَ

امَل��َدى ح��ِب  ال��رَّ يف  َعليائِك  دوَن 

)97(
ِب ْهَلُة اخَلْيِل، ووْهُج الُق�سُ �سَ

���ْم���َل���ن���ا ����سَ �����ا  ِم�����نَّ لُم  الآ ����������ِت  مَلَّ

���ِب ��������ْت م����ا َب���ْي���َن���ن���ا ِم������ْن َن�������سَ وَنَ

����ٍق ُ اأغ����������اين ِج����لَّ َف�����������اإذا ِم�������������رصْ

ِب  َي�������رْثِ ���������َوى  جَنْ َب�����غ�����داُد  واإذا 

����اَق����ًة َذه������َب������ْت اأع�����الُم�����ن�����ا َخ����فَّ

ُق���ه���ا ِب���امَل���غ���ِرِب ِ وال���َت���َق���ى َم�������رصْ

��ٌف ��م��ا اْن���َق�������سَّ ع��ل��ْي��ه��ا ع��ا���سِ ُك��لَّ

)98(
��ُح��ِب ��ل��وِع ال�����سُّ َدَف��َع��ْت��ُه يف ���سُ

أبو ري�سة بيَت �ملَقِد�ِس زوَرًقا  ُر ُعَمُر � ويُ�َسوِّ

ماِء، لَُه  نَُّه مَيُْخُر بَْحًر� ِمَن �لدِّ ������ئ �حَلظِّ لأ �سيِّ

وز�ر، مَت�سي  ثاِم و�لأ أ�رِصَع������ٌة ُم�ساَغٌة ِمَن �لآ �

حد�ُث، فتَقِذُفُه  عليِْه �للي������ايل، ومَتُرُّ عليِْه �لأ
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ِب�ِسهاِمه������ا، وتر�ُسُقُه ِبِنباِلها، فلي�َس ِمْن َع�رْصٍ 

أو َزَمٌن يَف������وُت �إلَّ ويََدُع يف َج�َسِد هذ�  � ، مَيُرُّ

�ل������زوَرِق ِجر�ًحا ونُدوًبا تََظ������لُّ ماِثلًَة يف هذ� 

آَخُر، فيُ�سيُف  �جَل�َسِد، حتى ياأتَي عليِْه َزَمٌن �

َخ������ُر تَو�قيَع ِمن ِج������ر�ٍح َحديثٍَة تُز�ُد  هذ� �لآ

وَرِق ذي �حَلظِّ �لعاِثِر.  على َج�َسِد هذ� �ل������زَّ

أبَْرَز هذِه �جِل������ر�ِح، ِتلَك �لتي و�َسَعها  ولََع������لَّ �

أنياُب هذ�  ليبي������َن، َفما ز�ل������ْت � َعْه������ُد �ل�سَّ

ا  أْعيُِننا، ظاِهَرًة بارَزًة، ومِمَّ أماَم � �لعهِد ماِثلًَة �

ِة  أُمَّ أبناِء )� أنَّ بع�َس � يَزيُده������ا بُروًز� وُو�ُسوًحا �

�لَغ������َدَرِة، �لذيَن  �لَفَجَرِة  ِم������َن  �لُقد�ِس(كانُو� 

أْظَهرو� ِمن َج�َسِع ُدنْياهم، وَف�ساِد َطو�ياهم،  �

َخ ِكرْبياَء نُُفو�ِسِهم..قال  ما َم�َسَخ َوفاءهم ولَطَّ

أبو ري�سة: �

ما ُق الدرِّ والُقْد�ُس، ما ِللُقْد�ِس َيخرَتِ

وزاُر  والأ ث����������اُم  الآ اُع�������ُه  و��������رصِ

وِر َهَوى علْيِه ولي�َس يف اأيُّ الُع�سُ

َج����ْن����َب����ْي����ِه ِم�����ن اأن����ي����اِب����ِه اآث������اُر 

َل��ُه ْح  َي�����ْرَ مل  ليبينَي  ال�سَّ َع��ْه��ُد 

اُر  َدوَّ ��ًدى  ���سَ ن��ي��ا  ال��دُّ َم�����س��َم��ِع  يف 

َتباَح اإباوؤهم فَّ امُللوَك فما ا�سْ �سَ

َف ال��ِق��ت��اِل، ول اأه���نَي ِج���واُر  َ ����رصَ

َرْت َفَنفَّ ِبيرِّ  الأَ احُلُلِم  ناُموا على 

���اُر  ٌة ُف���جَّ ���ُي���وَف ُب����ُن����وَّ ِم���ن���ُه ال���طُّ

ِع احلياِة اإباءهم َلُبوا على َج�سَ �سَ

 
)99(

وا على اأخ�ساِبِه واأغاُروا  وَم�سَ

ق�َسى )�لتي تتَفاَعُل  وتَ�سَغ������ُل �نِْتفا�َسُة �لأ

يَن،  أيَّاِمنا( باَل �ُسعر�ئنا �ملُعا�رصِ �أحد�ثُها يف �

ُقُه������م وتُِق�������سُّ َم�ساِجَعهم، لك������نَّ �لَفاأَل  وتُوؤَرِّ

�حَل�َسَن مالأَ ُقلوبَهم، َفَجَعلُو� هذِه �لنِْتفا�سَة 

أهِلن������ا يف فل�سطن، وَدلياًل على  َرْمًز� ِلَبقاِء �

روها  ِهم، و�َسوَّ ُخلُوِد حياِتِهم، وتَ�َسبُِّثِهم باأر�سِ

أَماًل يَج������يءُ َمَع ِحج������اَرٍة يُلقي ِبها على  لَنا �

َدبَّاباِت �لَع������ُدوِّ ِفتياٌن �أحد�ٌث، يُحيُوَن �حُللَُم 

جاِء  �ل������ذي ُوِئَد ِطْف������اًل ويَبَْعثُوَن تَبا�س������رَي �لرَّ

آث������اُرهُ، ومَت������وت.. هذ�  �لت������ي كادْت مَتَّحي �

�أحمد مفلح �بُْن ِفل�سطن �لذي جعل �لُقد�َس 

ِنرْب��ًس������ا يَ�ستَ�سيءُ ِبِه، ويَ�ستَعُن ِب�ُسعاِعِه على 

نَظِم َقو�فيِه، ها هو ذ� جعَل �لنِْتفا�سَة نَب�َس 

ُقل������وِب �جَلماهري، وجع������ل �ملُنْتَف�سَن ُطيُوَر 

يٍل،  بابيِل،َكم������ا َجَع������َل ِحجاَرتَهم ِم������ْن �ِسجِّ �لأ

َرنا ِبنَ�رْصٍ َقدمٍي ِمَن �هلِل، وَغوٍث َكرمٍي ِمن  َفَذكَّ

يَِّدٍة  أْن مَيُنَّ �هللُ عليْنا ِبنَفَحٍة ُموؤَ أَمُل � َجناِبِه، نا

ٍة ِم������ن نَ�سائِم ُجوِدِه  نا ِبَهبَّ َم������ن نفحاِتِه، ومَيُدَّ

و�َسخائِه، فاهللُ َجلَّ وَع������ال ِبُقدَرِتِه وَجرَبوِتِه 

ِكًنا.. بعَد  ُب �لَبعيَد، ويَجَعُل �ملُ�ستحيَل مُمْ يُقرِّ

ُع،  عد�ِء من مل نَكْن نَتََوقَّ أْن تَكالََب علينا ِمَن �لأ �

ومل نَكْن نَح�سُب لَُه ِح�ساًبا.. قال �ملُفلح:

�����ْدٌر ع���اِر ���ٌة و������سَ ����سَ اأر��������سٌ ُم���َق���دَّ

ح�������راِر  الأ َث��������وَرَة  ّج�����ُج  ُي�����وؤَ وَدٌم 
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واُره����ا ��بَّ اأُ ������رصاِء ���سَ ��ِة الإ ِم���ْن ُق��بَّ

)100(
ْم�ساِر وَتالَقَحْت يف �سائِر الأ

ِبعْيِنِه الْن��ِت�����س��اُر  َل��َع��ْم��ري  ه��ذا 

�������رصاِر ��ْب��ٌل ُي����َزل����ِزُل َدوَل������َة الأَ ���سِ

ُة َغرْي َنْب�سِ ُقلوِبنا ما الْنِتفا�سَ

اِر  �������رصْ ��ْح��ري��ِر والإ وَم�������س���رَيِة ال��تَّ

هيُلهم و�سَ َعْزُمُهم  َك  نَّ ُيدِه�سَ ل 

��ع��اِر  ��ي��ِل ك��امِل�����سْ ��جرِّ َف���ح���ج���اَرُة ال�����سرِّ

ًة زكيَّ م��اَء  ال��درِّ َن���َذروا  اأجِلنا  ِم��ْن 

 )101(
وَف��خ��اِر ٍة  ِب��ع��زَّ َنعي�َس  َكيما 

أنَّ بيَت �ملَْقِد�ِس �لتي كانْت  وهكذ� نَ������َرى �

َميد�َن �جِله������اِد �لذي تَتاَلَق������ى َحولَُه َجميُع 

أ�سِلَحِة �ملُجاِهديَن، وُح�ُسوِد �ملُنا�سلَن �ساِعَيًة  �

آث������اِر �ملُعتَديَن  ِلتَْحري������ِرِه وتَْطهرِيِه، و�ْقِتالِع �

أ�سو�ِر  �لغا�سبن ِمن ُجذوِرها، وَقْذِفها ور�َء �

�َس������ِة، َظلَّْت َميد�ًنا ِللَمعاِرِك بَن  �ملَدينَِة �ملَُقدَّ

 . �ِر، و�أ�سحاِب �حَلقِّ غر�ِب و�أهِل �لدَّ �لُغز�ِة �لأ

، وُمهَجُة  و�لُقد�ُس يف نََظِر �جلميِع بُوؤبُوؤُ �لَعْنِ

وِح، ونَبْ�ُس �جَل�َسِد، حيُث  �لَقلِب وبَل�َسُم �ل������رُّ

أنَّ هذ� �جَل�َسَد ما ز�َل حيًّا  يَ�سُعُر �لناِظروَن �

.. و�َستََظلُّ �لُقد�ُس  ������َة ماز�لْت ِبَخ������رْيٍ مَّ أنَّ �لأُ و�

حُماِفَظ������ًة عل������ى َقْدِرها �لَعظي������ِم، وَمكانَِتها 

تَ������ْنِ �لعربيَِّة  مَّ أبن������اِء �لأُ �جَلليلَ������ِة يف ُقلوِب �

َك������ِة مِلَ�ساِع������ِر �لَغ�َسِب،  ������ِة، و�ملَُحرِّ �سالِميَّ و�لإ

بَن  و�أحا�سي�ِس �حَلنَِق عل������ى �ملُعتَديَن �لغا�سِ

ّيَة  و�أعو�ِنِهم، ما د�َم ُجنُوُد �لَعُدوِّ يَغتالوَن ُحرِّ

أرو�ِحنا، ويَنْتَِهكوَن  ُقد�ِسنا، وياأ�رصوَن نَبْ�������سَ �

أقَد�ِس ِبقاِع وَطِننَا.  ُحُرماِت �أهِلنا يف �

الهوام�ش:

آبادي )قد�س(. انظر القام��س امُلحيط ِللفريوز ا  -1

ُل الِبناِء )اأْي ُه�مَ اأوىلمَ  ي )قد����س( والِكر�ُس: اأ�صْ ل�ص���ان الع���رب لبن منظ�ر، واأ�صا�س البلغة ِللزخْم�رشمَ  -2

ِة(. ِباخِللفمَ

ية ��. �ص�رة البقرة الآ  -3

. قمَ زَّ :ممَ رْبمَقمَ ة الِ�رك. �صمَ رمَ ا: ُم�ؤمَخَّ �صا�س )قد�س( النمَ�صمَ دي�انه �س63. والبيُت يف الل�صان والأ  -4

ية �1. نبياء الآ �ص�رة الأ  -�

انظر القد�س بني روؤيتني 43/42 د. ح�صن البا�س، وانظر تق�مي بيت املقد�س �س160 وما بعدها. د.   -6

عبد الفتاح ع�ي�س.

وىل.  ية الأ �رشاء الآ �ص�رة الإ  -�

حاُل ُهنا ِكنايٌة  ْهر البمَعري. والرِّ ُع على ظمَ �ِس، ُي��صمَ رمَ ِج ِللفمَ ِل كال�رشَّ ممَ ْحُل ِللجمَ حال: جمع رمَْحل، والرَّ الرِّ  -�

¥µ
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ِب اإىل  رُّ قمَ ِة والتَّ ُد ِللِعبادمَ ُة التي ُتْق�صمَ ِر، وامُلراُد اأنَّ هذِه املمَ�صاِجد الثلثة هيمَ ال�مَحي���دمَ فمَ ���رْيِ وال�صَّ ع���ِن ال�صَّ

اهلِل تمَعاىل.

ةمَ )الكعبة( وما ُيحيُط ِبها. كَّ رام الذي مِبمَ املمَ�صِجد احلمَ  -9

ق�صى الذي ِببمَيِت املمَقِد�س. 10- الأ

ْتِح -: ريٌح تمَهبهّ من ال�رشق. با - ِبالفمَ 11- ال�صَّ

ْم�ي �/1�1. 12- معجم البلدان لياق�ت احلمَ

م؛ اأ�صُلُه )يا �صاحبي(. 13- �صاح: ُمنادي ُمرمَخَّ

: مدينة ُقربمَ الُقد�ِس. 14- ُلدهّ

ْبِي. ، وه� بيُت الظَّ لنمَ الِكنا�سمَ تي دمَخمَ �س: اللَّ �1- معجم البلدان �/�1. الُكنَّ

16- معجم ياق�ت �/166.

-: الْجِتهاُد والعزميُة. . اجِلدُّ –بالك�رْشِ ظُّ تح-: احلمَ دُّ –ِبالفمَ �1- اجلمَ

�1- خريدة الق�رش / ق�صم �صعراء دم�صق 2��/1.

ب ِباملمَلك العادل �11- �69 ه�= �111- 11�4م من املماليك حكم جزًءا كبرًيا  19- حمم����د ب���ن زنكي امُللقهّ

ليبيني،  ، كانمَ جُماه���ًدا، قاتمَلمَ ال�صَّ رمَمنْيِ م���ن ال�ص���ام وم�رش وبع�س املغ���رب واليمن، وُخِطبمَ لمَُه يف احلمَ

وبمَنمَى يف ِدم�صقمَ عدًدا من املدار�س.

ِة عزاز �صمال حلب. ٌن يف ناِحيمَ �رْشمَتمَنْيِ وتمَ�صديد الن�ن – ِح�صْ ب- ِبكمَ نِّ اإِ  -20

لزلة. ُرومي���ة: يمَعني مدينةمَ روم���ا عا�صمة البيزنطي���ني. يمَِجُب:  ليبي����ن. راِجف���ة: ُمزمَ ف���رجن: ال�صَّ 21- الإ

�ًفا. لمًَعا وخمَ يمَْخِفق همَ

22- ذو جلب:جي�س كبري، كثري العدد.

ِرب. ب: ُم�صطمَ ِ ُم املاِء. جلمَ ُة: ُمعظمَ جهّ جُّ واللُّ 23- اللُّ

ها. �صناِن وبيا�صُ ُة الأ دُّ ال�صيِف. ال�صنب: ِرقَّ بمَا: جمع ُظبمَة؛ وهيمَ حمَ 24- الظُّ

دب يف بلد ال�صام 423. د. عمر م��صى با�صا. بي �صامة �9/1 وانظر الأ �2- كتاب الرو�صتني لأ

�رشة الزنكي���ة، كانمَ عاِدًل رحيًما  26- ِعم���اد الدي���ن زنكي: ه� اأب� ن����ر الدين ال�صهيد، وه���� اأول ُمل�ك الأ

خرمَى. عِبِه، قاتلمَ ال�صليبيني وا�صرتدَّ ِمْنُهم الرها وبع�س املناطق الأ ِب�صمَ

دب يف بلد ال�صام 1�1. �2- خريدة الق�رش 113/1 وانظر الأ

�2- قال ياق�ت: هيت: قريٌة يف ح�ران )معجم البلدان �/421(.
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. خيهّ د. الُهمام:الرجل ال�صجاع ال�صَّ ل: اجلي�س الكثري العدمَ حفمَ 29- اجلمَ

30- �رِشباله: ِثياُبُه. بمَناُنُه: اأ�صاِبُعُه.

31- خريدة الق�رش / ق�صم �صعراء ال�صام 23�/1.

دب، من اأكابر الكتاب، ول���د باأ�صبهان، وقدممَ بغدادمَ  �صبهاين، م�ؤرخ، عامل بالأ 32- عم���اد الدين الكات���ب الأ

ن�صاء لن�ر الدين زنكي، وبعدمَ م�ت  ، فعِملمَ يف دي�ان الإ ، ورحلمَ اإىل دم�صقمَ همَ قَّ بمَ وتمَفمَ ًثا = حيُث تاأدَّ حدمَ

���ة( ِبِدم�صقمَ وماتمَ  ُه )الِعماديَّ ن����ر الدي���ن عِملمَ وزي���ًرا ِل�صلِح الدين، وبعد �صلح الدي���ن لزممَ مدر�صتمَ

رمَها خريدة الق�رش / انظر اأعلم الزركلي �/26. لَّ اأ�صهمَ فيها، لمَُه ُم�ؤمَلفات عديدة، لعمَ

33- انظر الرو�صتني 24�/1 واأدب الدول امُلتتابعة.د. عمر م��صى با�صا.

�صلمَ ِبن�ر  34- اأحمد بن ُمنري الطرابل�صي )4�3- ��4ه�= 10�0 –11�3م( �صاعر من اأهل طرابل�س ال�صام، اتَّ

علم 260/1. ُه ِباأبلغ ق�صائدِه، مات بحلب ولُه دي�ان مطب�ع /الأ الدين ال�صهيد ومدحمَ

رين: احل�صي�س الياب�س. در. الدَّ ل: ال�صَّ لكمَ �3- الكمَ

دب يف بلد ال�صام �س�19. 36- انظر الرو�صتني 40/1 والأ

ُتُه اإىل  ، وِن�صبمَ ا، وم���اتمَ بِدم�ص���قمَ كهّ �ص���ل ولد ِبعمَ �3- حمم���د ب���ن ن�رش املخزومي اخلال���دي، �صاعر حلبي الأ

علم �/124. ًنا / الأ ُه اأقاممَ ِبها زمَممَ نَّ قي�صارية على �صاحِل بمَحِر ال�صاِم لأ

ل وال�صاِم /انظر معجم ياق�ت  ها(: مدينٌة ِباجلزيرة ب���ني امُل��صِ )الرُّ ِ �رشْ ه���اء( والقمَ ها:)ِباملمَ���دِّ )الرُّ �3- الرُّ

.106/3

. ةمَ اِحِل الِفرجْنمَ دب يف بلد ال�صام 422، واأرادمَ ِبالرَّ 39- الرو�صتان 40/1 والأ

دب يف ال�صام 426. 40- الرو�صتان 1�9/1 والأ

دب يف بلد ال�صام 246. 41- الرو�صتان 24�/2 والأ

اأب���� الف�ص���ل اجللياين )�31-602ه�=1136- �120م( ا�صُمُه عبد املنعم بن عمر، وه� ِمن اأهِل جليانة   -42

ُه،  ُمُه وُيِجلُّ ِ ندل�س، رحلمَ اإىل دم�صق واأقاممَ فيها، وه� طبيٌب و�صاعٌر واأديٌب، كانمَ �صلح الدين يمَحرتمَ بالأ

ولمَُه فيِه مدائح كثرية.

: الهمَلك. نْيُ ِة األ�اِنِهم. احلمَ �صفر: هُم الروُم ِل�ُصْقرمَ ر، وبمَُن� الأ آُل اأ�صفمَ لمَْت. ا ْت: خمَ ِفرمَ 43- �صمَ

؛وه� ِغذاٌء  نهّ مانمَى. اأمنان: جمع ممَ ل�ى: طائر ال�صُّ هِل ال�صاِم. ال�صمَ ة لأ ِة الُق�ات امِل�رشيَّ 44- ُي�صرُي اإىل ُم�صاندمَ

ْنهم ِمن ِعباِدِه. ى عمَ مَْن يمَر�صمَ ل�مَى مِل  معمَ ال�صَّ
ُ
�س كانمَ ُيْنِزُلُه اهلل دهّ ُمقمَ

�4- الِبي�ُس: ال�صي�ف. اخُلر�صان: الرماح.
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تاج: الباب. 46- الرِّ

دب يف ب���لد ال�ص���ام 442 وانظر الرو�صتني 116/2. املمَِلك – ِبك�رِش اللِم-: ال�صلطان واحلاكم. املمَلمَك  �4- الأ

ْتِح اللم -: واِحُد املمَلئكة. - ِبفمَ

�صل، ولد  �4- اب���ن ال�صاعاتي)��3-604ه����=��11-�120م( علي بن حممد.. بن هردوز، �صاعر خرا�صاين الأ

ي�بيني، ومدحمَ �صلح الدين. مَ الأ ون�صاأ بدم�صق، عا�رشمَ

ل وه� اجلي�س الكبري. ْحفمَ 49- اجلحافل: جمع جمَ

�ات: جمع هف�ة: الغلطة. فمَ �صاد. الهمَ يُف: الِغ�سهّ والرداءُة والفمَ �0- الزَّ

رة. فة. يمَرثب: املمَدينة امُلنمَ�َّ هّ �1- البيت العتيق: الكعبة امُل�رشمَ

�2- اأدب الدول املتتايعة 490/4�9 وانظر الرو�صتني 10�/2.

. خيذة: ال�صيء املمَاأخ�ذ )املمَْنه�ب( ويعني الُقد�سمَ �3- الأ

ةمَ . كَّ بل مِبِ ج�ن: جمَ �انب. احلمَ عاِطف: جمَ �4- ممَ

ة . نَّ ُم ِبدخ�ل اجلمَ آِمنينا: ِعبارمٌَة ُتقاُل مِلمَن ُيكرمَ ��- ادُخل�ها ا

�6- �ُصطاك: ُق�اكمَ )ُيريُد اأعمال امُلجاِهِد( .

ًة طاِحنمًَة . كمَ عرمَ ُه، واأرادمَ ممَ ْحنمَ بِّ وطمَ ر�ِس احلمَ آلمَُة جمَ ى: ا حمَ ��- الرَّ

ة. ة وامل�صقَّ دهّ ��- بي�صان و�صفد: مدينتان بفل�صطني. الُب�ؤ�س: ال�صِّ

جُز عن التعبري )عك�س الف�صاحة( . : العمَ �9- العيُّ

ف( . َّ� ُت )اأْي غري امُلجمَ ؛ وه�مَ امُل�صممَ مهّ : جمع اأمَ�صمَ مهّ ماح. ال�صُ ل: الرِّ �صمَ
60- الأ

ْقتمًَل . ِفِه ممَ دمَ ى: اأ�صابمَ ِمْن همَ ممَ 61- ي��صف: ه�مَ �صلح الدين)ا�ْصُمُه ي��صف بن اأي�ب(. اأ�صْ

رة( . بيهّ ِبيمَرِثب)املمَدينة امُلنمَ�َّ يح: يمَعني قرْبمَ النَّ ى. ال�رشَّ با: اأعطمَ 62- حمَ

نمَِتها ال�صي�ف  غماد: جمُع ِغْمٍد؛ وه�مَ بيُت ال�صيِف، واأرادمَ ِباأل�صِ ذلن: فرحان. الأ ُمُه. جمَ غ���ُر الدي���ن: فمَ 63- ثمَ

قبيُل . ْثُم: التَّ ذاتمَها. اللَّ

دب يف بلد ال�صام �26، وانظر ال��صتني 106/2 . 64- الأ

م و�صاعر من اأهل دم�صق، من حيِّ ال�صاغ�ر، ولدمَ يف بانيا�س ومات  �صدي، ُمعلِّ �6- ا�ْصُمُه ِفْتيان بن علي الأ

يف دم�صق .

ٌد على ُجُح�ِدِه. ُر:مال يمَقِدُر اأحمَ بيل الُكْفر: جماعته. مال ُيكفمَ تمَلمَ )والردمَى: امل�ت( قمَ اأردمَى: قمَ  -66

ُق من كرثة الرِت�اء. النجيع: الدم. اآل  : تمَب�صُ جُّ ُ عداء. متمَ بْت من دم الأ رثمَِة ما �رشمَ ْت راياُت���ُه ِم���ن كمَ �6- احم���رَّ
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�صفر: الروم . الأ

�6- �ُص��س: جمع اأ�ص��س وه� البطل اجلريء .

ة . ا، ِبالُق�َّ �رْشً ن�ًة: قمَ 69- عمَ

ق . دب يف بلد ال�صام 296.ُم�ْصِفر: ُم�رْشِ �0- دي�انه 143/142 وانظر الأ

ي�ُس: ِمْثُل  �سُّ والِق�صِّ �1- البمَطرُق والبمَطرُك –بالقاِف والكاِف-: ُرْتبة ِمن ُرتمَب رجال الدين امل�صيحي. والقمَ

ذلكمَ .

ر�س الكني�صة. ُب ِبالناُق��س، وه� جمَ ْق�س: ال�رشَّ فاق: نمَ�احي الِبلد. النَّ �2- اأدب الدول امُلتمَتابعة ��4. الآ

ْنيا( . اب: ُمْنتمَ�رِش )يمَج�ُب اأنحاءمَ الدُّ َّ� ُتُه. جمَ يُتُه: �ُصْمعمَ �3- �صمَ

�رِش . يُفُه. ُمْنجاب: ُمْنحمَ �4- �صارُمُه: �صمَ

ْخٌر. ةمَ حتت �صيطرة امُل�صلمني. ِتيٌه: فمَ كَّ اثلة، يعني اجتماعمَ الُقد�ِس وممَ ُة: امُلممَ قمَ ��- امُل�افمَ

دب يف بلد ال�صام �44 . �6- انظر الرو�صتني 11�/2 والأ

ُب اإىل ُج�ين وهي من اأعمال ُخرا�صان . ْل اإىل تمَعريٍف لمَُه وُيْن�صمَ ��- مل اأ�صِ

��- انظر الرو�صتني 13�/2.

�9- ُدُهم: ُيريُد خيًل ُدهًما اأْي �ُص�ًدا .

�0- انظر الرو�صتني 103/2 واأدب الدول املتتابعة �49.

�1- دي�ان الزركلي 231/230 .

ْيُل . ريحة. العقيق: ال�صَّ ليمة: اجلمَ �2- الكمَ

ُة: روؤو�س الرماح . نَّ �صِ ، والأ ُفها احلادُّ رمَ ة: طمَ نَّ �صِ با الأ �3- �صمَ

�4- دي�انه �23 .

ْفر. ر�س القمَ ع: الأ ( البمَلقمَ لمَ عمَ عك�س اأحْممَ )واأمرمَ بمَ : اأخ�صمَ عمَ ��- امُلْمحل: امُلْجِدب. اأمرمَ

نمَ لمَُه . اق: الذي ل ومَطمَ فَّ ِدِه. الأمَ يِّ آِبق: ِمْن اأِبقمَ العبُد: اإذا هرمَبمَ ِمن �صمَ �6- اأوكع: اأحمق. ا

ِم . دمَ : تمَعبرٌي عِن النَّ نِّ رُع ال�صِّ ��- دي�انه 11�/114. وقمَ

ْت ِبِهم(. ْتهم )اأْي رمَممَ قمَ ْتهم وبمَ�صمَ َّ ْتهم: جممَ ظمَ ��- لمَفمَ

ى: كيف . اأنَّ  -�9

علم يف �ص�رية �س200 . 90- ال�صعراء الأ

91- ال�صابق 2�6 .
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92- ال�صابق �26. .

�صتاذ خالد حمد �س141 . 93- دي�انه 139�/3 وانظر اأنا�صيد لها تاريخ للأ

اأنا�صيد لمَها تاريخ �س1�4.  -94

اأنا�صيد لها تاريخ/ خالد حمد 22�/226 .  -9�

لُه: مكاُن �ُصط�ِعِه . ياء، وجممَ نا: ال�صِّ 96- ال�صَّ

�صيب وه� الرمح . ب: جمع قمَ �9- ال�هج: الربيق. الُق�صُ

�9- ال�صعراء املعا�رشون يف �ص�رية 3�3.
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لف �لثالث قبل مي������الد �ل�سّيد �مل�سيح عليه �ل�سالم، نزح �ليبو�سيون  يف �لأ

م������ع من نزح من �لقبائل �لكنعانية من جزيرة �لعرب –وهم بطن من بطونهم 

ادق مدينتهم )يبو�س( �لتي  �لذي������ن ��ستوطنو� هذه �لديار- فابتنى ملكهم �ل�سّ

عرفت مبدينة �ل�سالم )�لقد�س(.

ث������ار، �أن �سّكان مدين������ة �لقد�س، و�لقرى  ويحّدثن������ا �ملوؤرخ������ون وعلماء �لآ

�سلية هي �لكنعانية.  �ملحيطة به������ا يرجعون �إىل �أ�سل كنعاين، و�أن لغته������م �لأ

كتابات قبة ال�صخرة وزخارفها

باحث يف الرتاث العربي )�سورية(. ❁

ò

❁
اأحمد املفتي 



كتابات قبة ال�صخرة وزخارفها

العــــــدد 544 كانون الثاين   2622009

ويقودنا ذلك �إىل �أن ج������ذور كتابتنا �لعربية 

ر�مين، قد  نب������اط و�لآ �لت������ي تطّورت عرب �لأ

ّم �لتي ولدت يف  �نحدرت عن �لكنعاني������ة �لأ

هذه �ملنطقة من بالد �ل�سام، وظلّت حمافظة 

على جذورها بالرغم مّم������ا تعر�ست له من 

حمن وغزو و�إبادة، ومنت ب�سكل طبيعي حتى 

و�سلت �إىل ما هي عليه �ليوم.

لقد خ�سعت )�لقد�س( و��سمها �لكنعاين 

)�أورو –�س������امل( �أي مدينة �ل�س������الم للفر�عنة 

�مل�رصين من������ذ )1550 ق.م( زمن حتومت�س 

ألو�ح ت������ّل �لعمارنة، ويف عهد  ول كما يف � �لأ

حتومت�������س �لثال������ث )1479 ق.م( �أقام عليها 

حاكماً م�رّصياً، وظلّت كذلك زمن �منحوتب 

�لثالث و�إخناتون ورعم�سي�س �لثاين )1292ق.

خ�ساب �لثمينة. ويف  م( وكانت م�س������در�ً لالأ

�سوريون بقيادة  �سن������ة )730ق.م( غز�ه������ا �لآ

ملكه������م �سلمن�������رص، ويف �سن������ة )599 ق.م( 

خ�سعت لنبوخذ ن�������رص و�أ�سبحت م�ستعمرة 

بابلية، ويف �سنة )539 ق.م( خ�سعت لكور�س 

�لفار�س������ي، ث������م لال�سكندر �سن������ة )332ق.م( 

ث������م للرومان �سن������ة )63 ق.م( ولبيزنطة �سنة 

�سالمي �سنة  )330م( ثّم كان �لفتح �لعربي �لإ

)15ه�- 636م(.

�حتلّت �لقد�س �ملكانة �لرفيعة يف قلوب 

�سالمية، فهي  �مل�سلمن منذ ب������دء �لّدعوة �لإ

�لقبل������ة �لتي �جته �إليه������ا نبّيهم حممد �سلى 

�هلل علي������ه و�سل������م يف �سالته قب������ل �مل�سجد 

�حلر�م يف مكة وهي �لتي ولها وجهه حن 

بنى م�سجده يف �ملدينة فاجته نحو �ل�سمال، 

وهي �لتي �أ�رصي �إليها بعد وفاة زوجه وعّمه 

يف مكة وربط �لرب�ق على حائط م�سجدها، 

نبي������اء ثم ع������رج �إىل �ل�سمو�ت �لعال.  أّم بالأ و�

وه������ي �لتي قال بحقه������ا: ل ت�سّد �لّرحال �إّل 

لثالث������ة م�ساجد: �مل�سجد �حلر�م، وم�سجدي 

يات  ق�سى، وفيها نزلت �لآ هذ�، و�مل�سجد �لأ

أَ�������رْصَى ِبَعبِْدِه لَياًْل  �لكرمي������ة: »�ُسبَْحاَن �لَِّذي �

ْق�َسى  ىَل �مْلَ�ْسِجِد �لأَ ������َر�ِم �إِ مَن �مْلَ�ْسِج������ِد �حْلَ

�لَّ������ِذي بَاَرْكنَ������ا َحْولَُه« وملّا ��ستق������ّرت �لّدولة 

�سالمية يف �ملدينة، و�أ�سبح �مل�سلمون على  �لإ

قدر من �لقوة لتبليغ �لّر�سالة و�لدعوة، توّجه 

�لنب������ي �سلى �هلل عليه و�سلم لغزو �لّروم، �إّل 

أ�سامة مل يخرج بعد من  جل و�فاه َوبَْعُث � �أن �لأ

أر�سل  أبو بكر �ل�سديق، و� �ملدينة، فاأمّت �ملهّمة �

ت م�سجع  �إىل بالد �ل�سام �جليو�س �لتي �أق�سّ

�لّروم، وقهرت جيو�سهم، وطردت هرقل من 

أبو بكر �إىل  �سوري������ة �إىل غري رجعة. و�نتق������ل �

أثناء ح�س������ار مدينة دم�سق،  خ������رة � �لّد�ر �لآ

وتوىّل من بعده عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل 

أب������ي عبيدة بن �جلر�ح  عنهم������ا، فاأر�سل �إىل �

أبو عبيدة  ياأم������ره بفتح مدينة �لقد�س. و�سار �



كتابات قبة ال�صخرة وزخارفها

263 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

أ�سهر فا�ست�سلمت  أربعة � وحا�رص �ملدينة مّدة �

�������رصط �أن يت�سلم �خلليفة عم������ر ر�سي �هلل 

أ�ساقفتها �لبطرك  عنه مفاتيحها من كب������ري �

)�سفرونيو�س( و�جت������ه �خلليفة �إىل �لقد�س، 

مان �لتي عرفت يف  هلها وثيق������ة �لأ وكتب لأ

�لتاريخ بالعهدة �لعمرية، و�سهد عليها خالد 

بن �لوليد، وعبد �لرحمن بن عوف، وعمرو 

أب������ي �سفيان. وكان  ب������ن �لعا�س، ومعاوية بن �

أّول م������كان ز�ره كني�سة �لقيامة، وحان وقت  �

الة وه������و د�خلها، فقال له �سفرونيو�س:  �ل�سّ

مكان������ك �سّل، ولكّنه �أبى، و�سلّى على مقربة 

منه������ا خ�سي������ة �أن يتخ������ذ �مل�سلم������ون �سالته 

ذريعة، فياأخذو� �لكني�س������ة، وقابل �لّن�سارى 

عمل������ه هذ� بال�سكر، وقد بنى �مل�سلمون فيما 

بعد م�سج������د�ً يف �ملكان �ل������ذي �سلّى عليه. 

خرة �لتي عرج �لنبي  و�ساأل �خلليفة عن �ل�سّ

�سلى �هلل عليه و�سلم من فوقها، فر�آها وقد 

�أ�سبحت عبارة عن مكّب نفايات، فر�ح يحفن 

�ل������رت�ب، وينح�سه بكفيه، وح������ذ� �ل�سحابة 

أب������رزو� �ل�سخرة،  ح������ذوه، فنّظفو� �ملكان، و�

و�أمر �خلليف������ة عمر �أن يبنى فوقها ظلّة من 

خ�س������ب، وهي �لت������ي ��ستبدلها عبد �مللك بن 

م������رو�ن فيما بعد به������ذ� �لت�سميم �ملعماري 

�ملثّمن �لفريد.

وجتّول �خلليفة عم������ر يف �سو�رع �ملدينة 

أ�سو�قها، وكانت لتز�ل تئن  �ملقّد�سة، وغ�سي �

من �خل������ر�ب �لذي �أحدثه �لغ������زو �لفار�سي 

خرة من  أربع ع�رصة و�ستمئة ميالدية. �لآ �سنة �

�سنة )73ه� -692م( ق�سى �حلجاج على �بن 

�لزب������ري بعد ع�رص �سنن م������ن �خل�سام تنازع 

فيه������ا �خلالف������ة خليفتان و�ح������د يف دم�سق 

خر يف مكة. و�لآ

بن���اء م�س���جد قّب���ة ال�س���خرة وامل�س���جد 

ق�سى: الأ

يف �سنة )66ه� -685م(، فّكر عبد �مللك 

�أن ي�ستبدل ظلة �خل�سب �لتي فوق �ل�سخرة 

و�لت������ي كان عمر ر�سي �هلل عنه قد �أمر بها، 

�سالم من خالل  أر�د �أن يظهر عظمة �لإ كما �

بنية �لبيزنطية  �لبناء، وقد �ساهد عظمة �لأ

و�لرومانية و�لكنائ�س، وكان لبد من بناء يليق 

بعظمة �لدولة �لتي باتت رقعتها متتد �رصقاً 

وغرباً. فكلّف �ثنن من رجاله باإد�رة �مل�رصوع 

وهم������ا: رجاء بن حياة بن جود �لكندي، وهو 

�سالم-  �أح������د �لعلماء و�لف�سحاء يف �سدر �لإ

عالم ب� رجاء بن َحيَْوة  وذك������ره �لزركلي يف �لإ

�بن جرول �لكندي- ويزيد بن �سالم وهو �أحد 

مو�ليه من مدين������ة �لقد�س، ور�سد للم�رصوع 

خر�ج م�������رص ل�سبع �سنن، و�رصع �لبناوؤون يف 

�لبناء يف ذ�ت �ل�سن������ة )66ه�(، وفرغو� منه 

�سن������ة )72ه�- 691م(، ومل������ا كان قد بقي من 
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�ملبال������غ �ملخ�س�س������ة للبناء مئ������ة �ألف دينار، 

فقد �أمر عبد �مللك بها جائزة لرجاء ويزيد، 

فرف�ساها قائلن: نح������ن �أوىل �أن نزيده من 

حلى ن�سائنا، ف�ساًل ع������ن �أمو�لنا، فا�رصفها 

�سياء �إليك، فاأمر �أن ت�سبك ذهباً  يف �أحّب �لأ

بو�ب. ونق�س ��سم عبد  وتفّرغ على �لقّبة و�لأ

�مللك بن م������رو�ن وتاريخ �لف������ر�غ من �لبناء 

على قناطر �لتثمين������ة �لو�سطى من �لناحية 

�جلنوبية �ل�رصقية من �لد�خل.

ويزع������م �ليعقوبي يف تاريخ������ه �أن �سبب 

بناء قّب������ة �ل�سخرة هو خوف �بن مرو�ن من 

�ب������ن �لّزبري. ولقد نقل رو�يت������ه كّل من كتب 

خرة م������ن م�ست�رصقن وعرب. يقول  عن �ل�سّ

�ليعقوبي:

»ومنع عبد �ملل������ك �أهل �ل�سام من �حلج، 

وذل������ك �أن �ب������ن �لزب������ري كان ياأخذه������م، �إذ� 

حّج������و�، بالبيعة، فلّم������ا ر�أى عبد �مللك ذلك 

منعهم من �خل������روج �إىل مّكة، ف�سّج �لّنا�س، 

وقالو�: متنعنا من حّج بيت �هلل �حلر�م، وهو 

أيام، قرّر  فر�������س من �هلل علينا! وبعد ع�رصة �

أّنه ز�ر  �لع������ودة �إىل �ملدينة، ويروي �ملوؤّرخون �

أبا عبيدة بن �جل������ّر�ح، قبل رحيله يف بيته،  �

فلم يجد عنده �س������وى لبد فر�سه، وكان هذ� 

فر��سه، و�رصج������ه، وو�سادته، وك�رص ياب�سة يف 

ك������ّوة بيته جاءه بها مع ملح جري�س وكوز ماء 

من خزف في������ه ماء.. فنظر عمر ر�سي �هلل 

عن������ه �إىل ذلك.. وبكى وقب������ل �أن يغادر �أقام 

على بي������ت �ملقد�س يزيد بن �أبي �سفيان على 

�أن ياأمتر باأو�مر �أبي عبيدة ثم م�سى..

�جت������اح طاع������ون مدين������ة عمو��س بالد 

أبو  �ل�سام، وق�سى فيه يزيد بن �أبي �سفيان، و�

أبي  عبيدة، فوىّل عمر �أخا يزيد، معاوية �بن �

�سفيان ثّم �س������ّم �إليه �ل�سام، كما وّله عثمان 

نف�س �لعمل بعد مقتل عمر.

�سّمت �لقد�س �إىل �ل�سام )21ه�- 641م(، 

وخ�سع������ت حلكم معاوي������ة موؤ�س�������س �لدولة 

موية، فوىّل عليها �سالم بن قي�رص، فاأقام  �لأ

يف �ملكان �لذي كان يقوم عليه ق�رص هريود�س 

يف عهد �لرومان. وكان للقد�س يومئذ �سور، 

وكان عل������ى ذلك �ل�س������ور 84 برجاً، وله �ستة 

أبو�ب، ثالثة منه������ا فقط يدخل �لّنا�س منها  �

ويخرجون: و�ح������د غربي �ملدين������ة، و�لثاين 

�رصقيه������ا، و�لثال������ث يف �ل�سم������ال، وكان يوؤم 

أيلول من  �ملدينة، يف �خلام�س ع�رص من �سهر �

جنا�س  كّل �سنة، جماهري غفرية من خمتلف �لأ

ديان للتج������ارة، وكان فيها م�سجد مربع  و�لأ

�سالع، بني من حج������ارة و�أعمدة �سخمة  �لأ

نقلت من �لأطالل �ملج������اورة، ويت�سع لثالثة 

�آلف م������ن �مل�سل������ن، ويعتق������د �أن ه������ذ� هو 

�مل�سجد �لذي بناه عمر بن �خلطاب.
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بع������د وفاة معاوية )60ه�������- 679م( توىل 

�خلالف������ة �بنه يزيد، ثم معاوي������ة �لثاين �بن 

يزي������د )64ه������� -683م(، و�نف�سلت �حلجاز 

بقي������ادة عبد �هلل بن �لزبري عن ج�سم �لدولة 

موي������ة، وتبعتها �لع������ر�ق و�ليمن  �لعربي������ة �لأ

فبايعت������ه، وكذل������ك م�������رص، و�نق�سمت بالد 

�ل�سام �إىل قي�سّية وميانية، وكان نائل بن قي�س 

�جلذ�م������ي بفل�سط������ن �أن ميي������ل �إىل �لزبري، 

و�سارع مرو�ن بن �حلكم فاأعاد م�رص وق�سى 

عل������ى نائل، ثم ت������وىل �خلالفة عبد �مللك بن 

مرو�ن يف غّرة رم�سان �سنة )65ه� -684م(، 

و�بن �لزبري على �حلج������از و�لعر�ق و�ليمن، 

ويف �سهر جمادى فقال لهم: هذ� �بن �سهاب 

�لزه������ري يحّدثك������م �أن ر�س������ول �هلل قال: ل 

ت�س������ّد �لّرحال �إّل �إىل ثالثة م�ساجد: �مل�سجد 

�حلر�م، وم�سج������دي، وم�سجد بيت �ملقد�س، 

وهو يقوم لك������م مقام �مل�سجد �حلر�م، وهذه 

�ل�سخرة �لت������ي يروى �أن ر�س������ول �هلل و�سع 

قدمه عليها، ملّا �سعد �إىل �ل�سماء، تقوم لكم 

مقام �لكعبة، فبنى على �ل�سخرة قبة، وعلق 

عليها �ستور �لّديباج، و�أقام لها �سدنة، و�أخذ 

�لنا�س باأن يطوفو� حولها كما يطوفون حول 

أيام بني �أمية«. �لكعبة، و�أقام بذلك �

تلك هي رو�ية �ليعقوبي، وفيها ت�سارب 

أن������ه قد ذكر يف  يف �لزم������ن و�لتاري������خ، ذلك �

أق������ام �حلج يف  تاأريخ������ه �أن عب������د �مللك قد �

وليت������ه �سنة 72 �حلجاج ب������ن يو�سف، و�سنة 

73، و�سن������ة 74، وكيف لعب������د �مللك �أن مينع 

أه������ل �ل�سام من �حل������ج وياأمرهم بامل�سري �إىل  �

�ل�سخ������رة وهي مل يكتمل بناوؤه������ا بعد.. وملّا 

�كتمل������ت كان �بن �لزبري قد قت������ل، و�سارت 

مّك������ة يف بيعته، فلم������اذ� ياأمرهم باحلج �إىل 

�لقد�������س. �إنه مل������ن �ملحزن �أن يكت������ب تاريخ 

موين، و�أن ي�سيع كل  موين باأيد �أعد�ء �لأ �لأ

موين، و�أن يكون جّل تر�ثهم قد فقد  أثر لالأ �

و�أحرق نتيج������ة �حلقد �ل�سيا�سي و�لع�سائري 

�لقبل������ي، ومانّد منه وو�س������ل �إّل نزر قليل ل 

ميّدن������ا بحقيقة �ل�سورة �لت������ي كانو� عليها. 

أي�ساً �لتزوير �لذي طال  كما يدّلنا على ذلك �

�لكتابة �لت�سجيلية �لتاريخية لبناء �ل�سخرة، 

فقد جاء م������ن بّدل ��سم عبد �مللك باخلليفة 

�ملاأم������ون، وبقي تاأريخ �ل�سن������ة 72ه� كما هو، 

و�ملاأم������ون جاء بعد هذ� �لّزم������ن.. وما رو�ية 

�ليعقوبي �إّل وهم وباطل يدح�سه تاأريخ �سنة 

�لفر�غ من �لبناء..

لقد بنى عبد �مللك م�سجد قبة �ل�سخرة 

لي�ساه������ي يف بهائ������ه و�سح������ره م������ا لكنائ�س 

�لن�س������ارى من �لروع������ة، ول �سيم������ا كني�سة 

�لقيام������ة، فقد روى �ملقد�س������ي �أن عبد �مللك 

عندم������ا ر�أى قّبة �لقيام������ة، وكان �مل�سيحيون 
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يحجون �إليها م������ن كل مكان، خ�سي �أن توؤثر 

بفخامته������ا وروعتها على قل������وب �مل�سلمن، 

أو  فاعت������زم �أن يبني يف �ملقد�س قّب������ة مثلها �

�أح�سن –وقد فعل.

ترتف������ع قّبة �ل�سخرة �لت������ي يبلغ قطرها 

20.44م������رت�ً عل������ى رقب������ة عالي������ة، تتخللها 

أربعة ركائز  �ست ع�رصة نافذة، وتق������وم على �

و�ثني ع�رص عم������ود�ً مرتباً على �سكل د�ئري 

حول �ل�سخ������رة �مل�رصفة، يحيط بها �ملثمنان 

ول 42.45مرت�ً، يف  �ملتو�زيان، يبلغ حميط �لأ

حن يبلغ حميط �لث������اين 20.60 مرت�ً حيث 

يوؤلف������ان رو�قن. وتتميز �لتزيينات �لد�خلية 

آثار �لفن  بالف�سيف�ساء �لتي تعّد م������ن �أجمل �

على وفوق �لّر�سوم  موي. ويزين �جلزء �لأ �لأ

موية بطول  �لنباتي������ة �رصيط من �لكتاب������ة �لأ

240م������رت�ً، ويعت������رب �ل�رصيط ه������ذ� من �أهم 

�مل�سادر �لتي ت�س������ّور �حلرف �لعربي �لذي 

تطور مع �لزمن لي�س������ل �إىل حالته �ملب�سطة 

موين. زمن �لأ

�سالم، ويف  مل يكن �خل������ط �لعربي قبل �لإ

�سدره، فّن������اً من �لفنون، و�إمن������ا كان و�سيلة 

فكار،  مور �ملعا�سية و�لأ حد�ث و�لأ لتاأريخ �لأ

ومل يك������ن �لعرب قد تذّوق������و� بعد جمال بنية 

�حل������رف، و�إمنا �رتق������و� بح�سه������م يف نطق 

�حلرف وتاأثريه �ملو�سيق������ي على بنية �لكلمة 

فح�سب، ومل تكن �لكوفة �لتي خطها �سعد بن 

�أبي وقا�س باأمر من �خلليفة عمر ر�سي �هلل 

عنهم������ا �سنة �سبع ع�رصة للهجرة، و�لتي ن�سب 

�إليها �خلّط، و�أ�سبح������ت زمن �خلليفة علّي 

ر�سي �هلل عنه موطن �لعلم و�لكتابة، مل تكن 

�لكوفة هذه �إّل موطن حرف تنازعت فيه مع 

أم������ور �لفقه و�لنحو و�لقر�ء�ت. �أما  �لب�رصة �

جمال �حل������رف �لعربي وفتنته وهيبته، فقد 

�سالمية  ول������د مع ن�سوء وتطّور �حل�س������ارة �لإ

موين، و�إن �رصي������ط �لكتابة يف قبة  زم������ن �لأ

�ل�سخرة �لذي ��ستخدم فيه �حلرف �لعربي 

ول م������رة ب�سكل������ه �جللّي، له������و دليل على  لأ

طو�عيته وبنيته �جلمالية يف زخرفة �لعمارة 

�سالمية. �لإ

آنية �ملنتقاة من  ي������ات �لقر� كما ت�سكل �لآ

�س������ورة �آل عم������ر�ن يف ه������ذ� �ل�رصيط �سورة 

موين  أ�سل������وب �لكتابة زم������ن �لأ �حل������رف و�

وهي من غري نق������ط �أو �سبط، وقد �سطرت 

أر�������س زرقاء  بالف�سيف�س������اء �لذهبي������ة على �

غامق������ة، ويف �إمالئها عل������ى �لر�سم �لعثماين 

نباط، من  أث������ري و��سح باإم������الء وكتاب������ة �لأ تا

لف �ملمدودة و�لتاء �ملب�سوطة وغري  حذف �لأ

ذلك. وثّمة كتابتان يف �ل�سخرة على �لنحا�س 

)�لباب �ل�رصق������ي و�لباب �ل�سمايل( وهما من 

زمن عبد �ملل������ك وذ�ت �لتاأريخ، وقد �أ�سيف 
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��سم �ملاأم������ون فيهما، وبّدل �لتاريخ يف �لباب 

�ل�رصقي فجعله �سنة )216ه�(. �أما �لزخارف 

آية من  �لتي زينت ف�سيف�س������اء �لبناء وجعلته �

�سالمي، فيكفي �أن ن�سري �إىل ما  آيات �لفن �لإ �

قالته مرغريت فاإن بر�سيم يف كتاب �لقد�س 

�سالمية حيث متلكها �لعجب �إثر �لفح�س  �لإ

�لدقيق و�لعميق �لذي قامت به:

»متلكن������ي �لعج������ب بذلك �لف������ن �لر�ئع 

ولئ������ك �لفنان������ن، فبينما كن������ت �أقف على  لأ

عمدة �ملثمن������ة، �أو على  �سقال������ة �أتفح�س �لأ

�سلّم عال ي�سل �رتفاعه �إىل ع�رصة �أمتار من 

أولئك  أ�سلوب � ر�س، لحظت عن كثب فّن و� �لأ

أنتج يف  �لفنانن �لذين تفّوق������و� على كل ما �

هذ� �مليد�ن يف �لغرب. وقد قاد يل �لفح�س 

�لدقيق �إىل �لقتناع باأن هذه �لتحفة �لفريدة 

موي، كان������ت من �سنع  �لتي تع������ود للعهد �لأ

فنانن �سورين حملين، ولي�س كما ذكر باأنها 

أتو� من بيزنطة، وقد  من �سنع فنانن �أجانب �

أّيد ذلك در��ستي للن�سو�س �لعربية �لقدمية  �

و�لقريب������ة من بناء قبة �ل�سخرة. هنا ترتبط 

قنث و�لزخرفة �لغ�سنية و�لكرمة  نباتات �لأ

أكالي������ل �لزهور و�لفو�كه وقرون  �سجار و� و�لأ

�خل�س������ب وكلها ممثل������ة ب�سكله������ا �لطبيعي 

�لر�ئ������ع، �أما �لتقاليد �ل�رصقي������ة �مللمح �إليها 

أو  فتمثلها �لزه������ور على �سكل زهرة �للوت�س �

�لزنب������ق، وكّل هذه �لعنا�������رص �أعطت �حلياة 

و�أفا�ست �خلي������ال، و�إذ� نظرنا ملياً نالحظ 

لئة �لتي تزين �ملثلثات  زخارف �جلو�هر �ملتالأ

�ملح�س������ورة ب������ن �أقو��س �لبو�ئ������ك، و�إذ� ما 

تعر�س������ت لل�سوء تتبن قيمتها �لكاملة حيث 

قنث فوق �أعمدة  جندها خمتبئة يف غ�سون �لأ

روقة، يف حن جندها تختفي متاماً  نف�س �لأ

قنث �ملتحرك������ة �ل�ساكنة �لتي  يف غ�س������ون �لأ

تلتف ومتتد يف حركة م�ستمرة فوق �ملقدمة 

�خلارجي������ة لل������رو�ق �لد�ئري حي������ث تتلقى 

ح�سا�������س �لزخريف  �ل�س������وء، وهن������ا يتاأكد �لإ

للفنانن، بهذ� �لرت�ب������ط �لر�ئع بن �ل�سطح 

�ملعم������اري و�لزخرفة �لت������ي تغطيه، وت�ستمد 

�ملو�سوعات �لزهرية مثاًل قوتها من �لعمود 

�ل������ذي تنت�رص فوقه ث������م ل تلبث �أن تكرث عند 

قو��س ثم تع������ود لتقل عند قمتها،  �نحناء �لأ

دمية يف  ول توج������د �لر�سوم �لت�سويري������ة �لآ

ن�سان  �سالمي حيث �أن �سور �لإ ثر �لإ هذ� �لأ

وحتى �حليو�ن �أحياناً كانت ممنوعة، ولذلك 

�سم������ح ل�سناع �لف�سيف�س������اء يف قبة �ل�سخرة 

با�ستعم������ال ف������ن �لزخرفة �لنباتي������ة مبهارة، 

أنن������ا نالحظ �بتعاد �لفن������ان هنا عن  ورغم �

أنه فيما  �لزخرفة �لهند�سية �جلام������دة، �إّل �

بعد، يف �لقرون �لالحق������ة، جندها من �أهم 

�سالمية، ومن �جلدير  ممي������ز�ت �لزخرفة �لإ
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أنن������ا ل جند تك������ر�ر�ً ملو�سوعات  ذك������ره هنا �

أ�سكال  �لزخرف������ة، كم������ا ل جند �سكاًل م������ن �

أو �ملناظر  �سجار � أو �لأ أو �لغ�س������ون � قن������ث � �لأ

لهام �ملده�س �لذي غّذى  تت�سابه، ونالحظ �لإ

�لعمل �لفني«.

لق������د �أ�س������اب م�سجد قب������ة �ل�سخرة ما 

�أ�سابه مذ بن������اه عبد �مللك بن مرو�ن ب�سبب 

مطار، وقد حدثنا  �لزلز�ل، و�لعو��سف و�لأ

أنه ما من حاكم من حكام �مل�سلمن  �لتاري������خ �

حكم �لقد�������س �إّل وكان له بع�س �لف�سل يف 

ترميمه، ف������كان للماأمون يد في������ه، وللحاكم 

باأمر �هلل �لفاطمي �أي�ساً عند �سقطوط بع�س 

�أج������ز�ء �لقبة �إثر زلز�ل، وح������ّول �ل�سليبيون 

م�سجد �ل�سخرة ملّا �حتلو� �لقد�س )1099م( 

�إىل كني�س������ة، وبن������و� على �ل�سخ������رة مذبحاً 

 )Templum Domini( وكانو� ي�سمونها

أن�سوؤو� �حلاجز  �أي هيكل �ل�سي������د �لعظيم، و�

�مل�سنوع م������ن �حلديد �مل�سب������ك، وهو �لذي 

يف�سل �ل�سخرة عن �مل�سجد، وكان ق�ساو�س 

�لن�س������ارى يقطع������ون م������ن �ل�سخ������رة قطعاً 

يحملونه������ا �إىل بالده������م، فيبيعونه������ا بوزنها 

ذهباً، وذلك مما جع������ل �ل�سليبين يك�سونها 

بالرخام. ومل������ا فتح �سالح �لدي������ن �لقد�س، 

أز�ل م������ا على �ل�سخرة من مع������امل �لكني�سة،  �

وحما �ل�س������ور و�لتماثيل ورفع �لرخام، وك�سا 

يوبية  �جل������در�ن، وزي������ن �لقبة بالنقو�������س �لأ

�سلوب  أثر �خلط �جللي لأ �جلميلة، ونالحظ �

آية �لكر�سي، وحمل  �لثلث �لقدمي يف �لقبة و�

ق�سى من دم�سق، وكان  �ملنرب �إىل �مل�سجد �لأ

ق������د �سنعه حممد �لخرتين������ي يف حلب لنور 

�لدين لي�سعه يف �لقد�������س بعد �لفتح. وفيه 

ن�سان  من �خلطوط و�لزخ������ارف ما يعجز �لإ

عن و�سفه، وقد �حرتق �سنة 1969 بيد �ملكر 

و�حلقد �ل�سهيوين.

أي������وب بعد موت  كم������ا عني مل������وك بني �

�س������الح �لدين مب�سج������د �ل�سخ������رة فكانو� 

يكن�سونه������ا باأيديهم ويغ�سلونه������ا مباء �لورد، 

و�إن �حلاجز �خل�سبي �لذي يحيط بال�سخرة 

نف�سه������ا م������ن �سنع �ملل������ك �لعزي������ز عثمان.. 

ولقد و�سع �سالح �لدي������ن وملوك بني �أيوب 

�سارة ف������وق روؤو�سهم وه������ي )�ملكن�سة( دللة 

على خدمة �حل������رم �ل�رصيف. و�عتنى كذلك 

�ملماليك بقب������ة �ل�سخرة وعم������ارة �مل�سجد، 

ف������كان �لظاه������ر بيرب�س و�ملل������ك �لعادل زين 

�لدين كتبغا �ملن�سوري، و�مللك �لنا�رص حممد 

أ�سفل رقبة  ب������ن قالوون �لذي نق�س ��سمه يف �

�لقبة م������ن �لد�خل بعد �لرتمي������م. ويف زمن 

بو�ب �لنحا�سية.  �رصف قاتيباي �سنعت �لأ �لأ

ت������ر�ك �لعثمانين ك�سا �ل�سلطان  ويف زمن �لأ

�سليمان �لقانوين �جلدر�ن من �خلارج، وك�سا 
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قب������ة �ل�سل�سلة بالرخ������ام و�لقا�ساين، وكذلك 

�ل�سلطان حممود وعبد �ملجيد وعبد �لعزيز 

ثار �جلميلة  وعب������د �حلميد �لثاين، وم������ن �لآ

أ�سل������وب تطور خ������ط �لثلث يف  �لت������ي تظهر �

قب������ة �ل�سخرة ما خطه �خلطاط �سفيق �سنة 

1293ه�- 1876م من �رصيط �لقا�ساين يحيط 

ببناء م�سجد �ل�سخرة، وقد �سّطر فيه �سورة 

ي�س باأ�سلوب مرك������ب ب�سيط مقروء ل تكلّف 

أبي�س على �أر�سية زرقاء. فيه وبلون �

أثرية  آب������دة � �إن م�سج������د قب������ة �ل�سخرة �

�سالمي  أ�سالي������ب وخ�سائ�س �لفن �لإ حتمل �

يف �لعم������ارة و�لزخرف������ة و�خل������ط، وهو �أثر 

غني لع�سور �إ�سالمية متيزت بطرز متعددة 

متنوع������ة تعزي �لباحث بالدرو�س و�ل�ستنتاج 

و�لتحلي������ل �ل������ذي مل يدر�س بع������د �إل وب�سكل 

ب�سيط وجهود قام بها بع�س �مل�ست�رصقن.

¥µ
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للقد�س مكانة مقد�سة لدى �لديانات �ل�سماوية، ولها مركز �لبوح، ومتركز 

رو�ح. حتظ������ى بالقد�سي������ة �لتي م������ا ز�لت حتافظ عليها ل������دى �مل�سيحين  �لأ

و�مل�سلمن، وق������د د�فعو� عنها ع������رب �لع�سور، و�سان������و� مقد�ساتها وكر�متها 

ووقف������و� يف وجه غزو�ت �ملغول و�لت������رت و�ل�سليبين و�ل�سهاينة �لذين يعبثون 

به������ا ومبقد�ساتها، ويف �لقرون �ملا�سية ُهّيئ له������ا رجال خمل�سون �أعادو� لها 

يوبي و�لزنكي ونور �لدين حممود. وجهها وحريتها ك�سالح �لدين �لأ

�شعاع رة الإ القد�س ُب�ؤْ

يف ال�شعر العربي ال�ش�ري املعا�رص

اأديب �سوري ❁

ò

❁
حممود حممد �أ�سد
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  �لقد�������س يف �لع�������رص �حلديث تعر�ست 

لوح�سي������ة �ل�سهاين������ة �لذي������ن يحاولون بكل 

أ�ساليبه������م و�أدو�تهم طم�������س هويتها �لعربية  �

ق�سى  �سالمي������ة، فاأحرق������و� �مل�سج������د �لأ و�لإ

ق�سى،  نف������اق حتت �مل�سج������د �لأ وحفرو� �لأ

مويون  آثار بناها �لأ ونّكلو� مبا تبقى فيها من �

و�لفاطمي������ون  و�لطولوني������ون  و�لعبا�سي������ون 

يوبيون و�لعثمانيون. و�لأ

نو�ياه������م  ل�س������وء  عر�س������ة  ت������زْل  ومل������ا 

وتخطيطهم عل������ى مر�أى من �لعامل و�لعرب.. 

فال�سهاينة ر�حو� يتطاولون على مقد�ساتها 

أو  أو دين������ي � آثاره������ا دون ر�دع �أخالق������ي � و�

طفال،  قان������وين، فبكاها �لرجال و�لن�ساء و�لأ

و�ق������رتب من همه������ا �ل�سعر�ء �لع������رب على 

دبية، فكانت  خمتلف �نتماء�تهم وتيار�تهم �لأ

تفجعه������م، فيوؤملهم �س������وء حاله������ا وماآ�سيها، 

فذرفو� �لدموع، وك�سفو� �خلطر، ودعو� �إىل 

أبانو� للعامل معاناتها من �ل�سطهاد  ن�رصتها، و�

وحر�سوهم  بالرجال  و��ستنجدو�  و�خلر�ب، 

للدف������اع عنها، وقد خ�سها �ل�سعر�ء بق�سائد 

أو ذكروه������ا يف معر�������س ق�سائد  منف������ردة، �

�ملنا�سبات و�أطلق بع�سه������م عنو�ن دو�وينهم 

للقد�س، وهذه �لق�سائد �لكثرية �لتي ي�سعب 

ح�رصه������ا، وت�سي������ق عنه������ا �ساح������ات �لورق 

�ملعدة للكتابة، ولكنها على خمتلف مد�ر�سها 

أ�سكالها تعك�س مدى �لتحام �ل�ساعر  �لفنية و�

�لعربي �حلدي������ث مع هذه �لق�سية �مل�سريية 

�لتي ت�سكل ركيزة م������ن ركائز �هتمام �ل�سعر 

�لعرب������ي رغم جناية وجتّن������ي بع�س �ل�سعر�ء 

عليه، بخروجهم عن �لن�س وتنا�سيهم �لقد�س 

بعد �لتفاتهم �إىل نزو�تهم �خلا�سة وتنظري�ت 

�ل�سعر �ملحدثة.

يف �لقد�س ما يدفعنا للتعاطف و�لتالحم 

ومن ثم �ملنا�رصة على م�ستوى �لهوية �لقومية 

أو �لعقيدة ولذلك و�قع �لقد�س و�قع م�سريي،  �

مي�������سّ �سخ�سية �جلمي������ع �إل �لذين �نتابتهم 

حمى �ملروق. و�حلديث عن �لقد�س مرتبط 

م و�جلوهر و�لدرة  �رتباطاً وثيقاً بفل�سطن �لأ

�لثمينة.. وجّل �لق�سائد �لتي قيلت يف �لقد�س 

أو توقف������ت عندها �رصيع������اً مزجت بالدموع  �

أمل  نن، فه������ي �رصخات � مل و�حل�������رصة و�لأ و�لأ

نَّ  يغي������ب عنها م�������رصح �ل�������رصور و�لبهجة، لأ

�رصيطها �لزمني يحكي �سريورتها �لد�ئمة مع 

لم ف������ال عجب �إن طغت �لدموع  �ملاآ�سي و�لآ

نات و�عتلى �لق�سائ������َد �ل�سوُت �ملبا�رص  و�لأ

�لذي يقّرر، وخا�سة ق�سائد �ل�سعر �لعمودي 

�لتي تفاوتت م�ستوياتها و�إىل جانبها ق�سائد 

يح������اء و�لهم�س  �لتفعيل������ة �لتي مالت �إىل �لإ

مبتعدة عن �ملبا�رصة حلد معن.. هذه �أحكام 

حكام  عامة حتتاج �إىل �سو�هد تثبت �سحة �لأ

وتك�سف معارجها وزو�ياها �حلانية.
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�إن �قت�سار �ملقال������ة على �ل�سعر �ل�سوري 

�ملعا�رص لغ������ز�رة �لنتاج وتنوع������ه، ول�سعوبة 

ن �سورية  يفاء بكل جو�نبه. ولأ �لت�سنيف و�لإ

تعت������رب فل�سطن يف مركز �لقل������ب، وق�سيتها 

عرب �لتاري������خ ق�سية م�سريية ل جد�ل فيها، 

و�ق������رت�ن �لقد�س بدم�س������ق مرهون بالنتماء 

�لقومي �لذي يزك������و يف ربوع �ل�سام ويتنامى 

ولذلك خ�سها �سعر�ء �ل�سام وحتديد� �سورية 

ولبنان بالكثري م������ن ق�سائدهم، وماز�لت يف 

مركز �لهتمام �مل�سريي �لر�سمي و�ل�سعبي، 

للقد�س مركزية ل ت�ساهيها �سوى مكة، فال 

عج������ب من غ������ز�رة �لق�سائد �لت������ي لم�ست 

قد��س حّبا وتقدي������ر� و�رتباطا ل  قد�������س �لأ

دبية  أ�سعفتني �ملج������الت �لأ �نف�س������ام في������ه و�

دبية  و�لثقافية و�لدو�وين �ملن�سورة و�لكتب �لأ

و�لدر��س������ات بالكثري مما قي������ل عن �لقد�س 

ومعامله������ا وم������ا �نتابه������ا، و�كتفي������ت بال�سعر 

�ملعا�رص لت�سهيل ب�سط �لبحث وهناك �أبحاث 

مكمل������ة للدر��س������ة فال�ساعر ب������دوي �جلبل 

�قرتب من جوهر �لق�سية �لفل�سطينية فكان 

على م�سافة قريبة م������ن �لعقل و�لعاطفة يف 

مالم�س������ة �لق�سي������ة وكان كغ������ريه ي�ستغل كل 

منا�سبة هامة ليتوقف عند �لقد�س:

يف ق�سيدته /يا وح�سة �لثاأر/ �لديو�ن �س 

128 د�ر �لع������ودة وقالها يف حفل تتويج �مللك 

�لفي�سل �لثاين:

ودم ل����ه،  ْر  ُي����ث����اأَ مل  ب��ت��ون�����س  دم 

يام- لهانا بالقد�س -هان على الأ

دامية الظلم  �سياط  ملحت  وم��ا 

اأ���رصان��ا حل��م  عليها  ع��رف��ت  اإل 

ومع حل������ول �لنكبة يعري ب������دوي �جلبل 

أ�سو�ق  �لو�قع �لعربي وممار�سات �لغرب يف �

�لنخا�سة: فيقول �س 32:

َلَم القد�س من يحج اإىل القد�س �سْ اأَ

ف����وردا ِوْردا  جن����ي����ل  الإ وي��ت��ل��و 

�سبوها كالعذارى  القد�س  مدن 

وغ����دا ع��������ذراء  ل���ك���ل  واأرادوا 

وعهدي قومي،  اأي��ن  اهلل،  غ��رية 

ب����ه����ُم ي����ن����ه����دون ل���ل�������رص ن���ه���دا

ب������دوي �جلب������ل يوظ������ف لغت������ه �جلزلة، 

و�سياغته �ملتينة يف تاأجيج �مل�ساعر وحتريك 

�لنخوة �لتي ��ست�سلمت للنوم و�لياأ�س فيقول 

�س 80:

يا �سامر احلي هل تعنيك �سكوانا

لبلوانا رّق����وا  وم���ا  احل��دي��د  رّق 

والدة القد�س  ويف  ال�سام  يف  هل 

واإرنانا اإع��وال  الثكل  ت�ستكي  ل 

ىل ا�ستعبدوا الدنيا ب�سيفهُم قل لالأ

من ق�سم النا�س اأحرارا وعبدانا

ربط �ل�ساعر بن دم�سق )�ل�سام( و�لقد�س 

لم و�حدة ولذلك  نه يعت������رب �مل�س������اب و�لآ لأ
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������ة بعد جالء  بقي مهموم������ا ويف نف�سه غ�سّ

فرن�سين عن �سوري������ة، فلم تكتمل فرحته  �لإ

فيقول يف ق�سيدته )عيد �جلالء( �س 94:

ي�����ا ف���ل�������س���ط���ني ه�������وى م�����س��ت��ع��ر

ال�������س���ام ون�������رص وولء م���ن رب����ى 

ل����ول حمنة ال���ده���ر  ���س��ُف��و  مّت   

يف ف��ل�����س��ط��ني، وب����ل����وى و���س��ق��اء

يا ربى القد�س، وما اأندى الربى

دم������ن������ا ف����ي����ه����ا رب������ي������ع ون�������اء

ان���ت���زع���ن���ا امل���ل���ك م����ن غ��ا���س��ب��ه

وك��ت��ب��ن��ا ب���ال���دم ال��غ��م��ر اجل���الء

ول يخفي �ل�ساعر بدوي �جلبل �أمله ملا �آل 

�إليه �أمر �لقد�������س ومقد�ساتها فيذكر �لعرب 

و�مل�سلمن مبقد�ساتها وين�سبها �إىل تخاذلهم 

�س 96:

م�سجدها اأّن  ع�����ْدُن  درْت  ه���ل 

مهجور اأهله  من  مكان  ق�سى  الأ

اأي�����ن م�������رصى ال������راق وال��ق��د���س

وامل���ه���د وب���ي���ت م��ق��ّد���س م��ع��م��ور

مل ُي�����رّت�����ْل ق�������راآن اأح����م����د ف��ي��ه

وي������زار امل��ب��ك��ى وي��ت��ل��ى ال���زب���ور

م��ن ف�����اح  جن�����ي�����ل؟  الإ اآي  اأي������ن 

جنيل عطر و�سوء الكون نور الإ

نهب والقد�ُس  ���س��الم،  الإ ي��ال��ذلرِّ 

ُه���ت���ك���ْت اأر�����س����ه ف���اأي���ن ال��غ��ي��ور

وكذل������ك كان حال �ل�ساع������ر عمر يحيى 

�ل������ذي �بته������ج باجل������الء ولكن������ه مل ير�س �إل 

بتحرير فل�سطن و�لقد�س فيقول يف ق�سيدته 

/�جلالء /�لديو�ن /من�سور�ت وز�رة �لثقافة 

1980 ومطلعها �س 3:

ماين قَّ جيب الليل عن بي�س الأ �سُ

املغاين ب��ني  راي��ت��ي  ي��ا  فاخفقي 

ثم يقول متاأثر�ً ومذكر�ً:

العلى ي��ر���س��ى  مب��ا  فل�سطني  ي��ا 

�سوف نر�سيك، وما ير�سي التفاين

خ���ف���ق���ة اد  ف�������������وؤ ك�������ل  يف  ل�������ك 

رواين ي�����ع�����رب�����ّي�����ات  وع������ي������ون 

ق�������س���ى ن���ان���ا جم��ده �����رصف الأ

وق�����ل�����وب ب�����ادي�����ات ال���ع���ن���ف���وان

فتيتي  ع���ّن���ي  ن����ام  ت���ق���ويل:  ل 

َل�����واِن ال�����س��ي��م  ن����ام ع���ن  اإن م���ن 

 يرى �ل�سعر�ء يف �لقد�س ح�سَن �لنتماء 

وح�س������َن �لعب������ادة، ولذل������ك خ�سوها باحلب 

�ل�سايف ومل يتو�نو� عن ذكرها يف كل منا�سبة، 

فق������د ح�������رصت يف كل منا�سباتهم وقدموها 

مقد�سة مباركة لها تاريخها ودورها وقد�سيتها 

فال�ساع������ر عمر يحي������ى يف ديو�نه ويف حفل 

تكرميه �لذي ج������رى مبدينته حماه يقول يف 

ق�سيدته /ذكريات بحماه/ �س 53:
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 اأي�����ن م��ن��ي م��غ��ن��ى اأوي������ت اإل��ي��ه

اأر����س���ف ال��ع��ل��م وال����زم����اُن زم��اُن��ه

�سالح ودار  ق�����س��ى  الأ مني  اأي���ن 

مّنى مكانه؟ واأي���ن  در���س��ا؟  دي��ن 

ف��ل�����س��ط��ني مهما ي���ا  ���س��ت��ع��ودي��ن 

طغيانه ن��ا  اأو  ال�����س��ق��ط،  اأب����رق 

حم������ل �ل�سعر�ء يف �سورية ه������مَّ �لق�سية 

كما حملها �لثو�ر �لذين نا�سلو� و��ست�سهدو� 

ك�سعي������د �لعا�س وعز �لدي������ن �لق�سام وذهب 

ديب  نقاذ كالأ �لكث������ريون منهم �إىل جي�������س �لإ

�لر�حل عبد �ل�سالم �لعجيلي. وقد ح�رصت 

أبو ري�سة،  �لقد�������س مر�ر� يف ق�سائد عم������ر �

وكان ح�سوره������ا لفت������ا وموؤث������ر� فيقول يف 

ق�سيدة /قي������ود/ ويف ذكرى رحيل �ملجاهد 

�إبر�هي������م هنان������و، و�لديو�ن من�س������ور�ت د�ر 

ول/ ومطلعها �س 522: �لعودة /�ملجلد �لأ

وط����ن ع��ل��ي��ه م���ن ال����زم����ان وق���ار

ال�����ن�����ور م������لء ����س���ع���اب���ه وال����ن����ار

ثم يقول متاأملا وعار�سا �رصيط �ملاآ�سي:

اأق�سى جراح املجد جرح مل تكن

ح���رار الأ ت�سميده  على  ت��ق��وى 

 والقد�س ما للقد�س يخرتق الدما

وزار والأ ث�����������ام  الآ و�������رصاع������ه 

اأيُّ الع�سور هوى عليه ولي�س يف

ج���ن���ب���ي���ه م������ن اأن�����ي�����اب�����ه اآث�������ار

ع��ه��د ال�����س��ل��ي��ب��ي��ني مل ي����رح له

دّوار ���س��دى  ال��دن��ي��ا  م�����س��م��ع  يف 

يف حنايا �لق�سي������دة وغريها بوح موجع، 

أليمة و�إبر موخزة،  وجنوى موجعة وذكريات �

فيقول يف ق�سيدة )هذه �أمتي( �س 516:

و�سلوا القد�س هل غفا ال�رصق عنها

م���ران���ه ����س���ب���ا  دون����ه����ا  ط�����وى  اأو 

اأْي فل�سطني، يا ابت�سامة عي�سى

ج��ث��م��ان��ه ع��ل��ى  ذى  الأ جل�����راح 

�رصاء يا تثنّي الراق يف ليلة الإ

وال�������وح�������ي م���������س����ك ب���ع���ن���ان���ه

خوفا احللم  خ�سيبة  تنامي  ل 

اأعوانه وم��ن  احلمى  غريب  من 

ف���دع���ي���ه رب����������ه،  ل���ل���ب���ي���ت  اإن 

ث��ع��ب��ان��ه يف  رداه  ح�������او  ُربَّ 

وكذلك يف حف������ل تاأبن �ملجاهد �لوطني 

�سع������د �هلل �جلابري يذكر فل�سطن و�لقد�س 

�س 450:

لول ال��ع��روب��ة  م��ا  فل�سطني،  اأي 

ق���ب�������س م����ن ����س���ن���ا ال���ن���ب���وة ه���اد

أبو ري�سة �إىل قافلة  وين�سم �ل�ساعر عمر �

�ل�سع������ر�ء �لذي������ن فرحو� جل������الء �مل�ستعمر 

ن  �لفرن�س������ي، ولك������ن فرحته������م مل تكتم������ل لأ

نكليز و�ل�سهاينة فيقول  فل�سطن تعاين من �لإ

يف ق�سيدة /عرو�س �ملجد/ �س 437:



�صعاع يف ال�صعر العربي ال�صوري املعا�رص رة الإ القد�س ُبوؤْ

2�� العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

م����ا ب��ل��غ��ن��ا ب���ع���د م����ن اأح���الم���ن���ا

ذل����ك احل���ل���م ال���ك���رمي ال��ذه��ب��ي

��ة اأي����ن يف ال��ق��د���س ���س��ل��وع غ�����سّ

مل ت��الم�����س��ه��ا ذن����اب����ي ع���ق���رب؟

يا روابي القد�س، يا جملى ال�سنا

يا روؤى عي�سى على جفن النبي

امل��دى ال��رح��ب  يف  عليائك  دون 

���س��ه��ل��ة اخل���ي���ل ووه�����ج ال��ق�����س��ِب

أنتج ق�سائد ترفل  ح�سا�س �لنبيل � هذ� �لإ

خال�س للق�ساي������ا �لقومية ويف  باحل������ب و�لإ

مقدمتها فل�سط������ن، فاأبو ري�سة يف ق�سيدته 

/يا عيد/ يبدي تفاوؤل������ه بالعيد �لكبري عيد 

�لتحرير �س 93:

يا عيد ما افرّت ثغر املجد، يا عيد

فكيف تلقاك بالب�رصى الزغاريد

يا عيد، كم يف روابي القد�س من كبد 

لها على الرفرف العلويرِّ تعييد

�سينجلي ليلنا عن فجر معرتك

تغريد امل�سبوب  فمه  يف  ونحن 

ولذلك ل غر�ب������ة �إن �سمعنا ند�ء قا�سيا 

ذ�ن، فيقول يف  وتنديد� يطرق �لعق������ول و�لآ

ق�سيدة )هكذ�( وهي معروفة �س 7:

ل��ه ال���������س����خ����ر  اأورق  ب����������دوي 

وج������رى ب��ال�����س��ل�����س��ب��ي��ل ال��ب��ل��ق��ع

ف���������اإذا ال����ن����خ����وة وال�����ك�����ر ع��ل��ى

ي������������ام ج�������رح م���وج���ع ن�������زف الأ

وال�����ب�����ط�����ولت ع���ل���ى غ��رب��ت��ه��ا

���ُع خ�������سَّ ج����ي����اع  م���غ���ان���ي���ن���ا،  يف 

ه���ك���ذا ُت��ق��َت��ح��ُم ال��ق��د���س على

غ��ا���س��ب��ي��ه��ا.. ه���ك���ذا ُت�����س��رَتج��ُع

فال�ساعر ل يتو�نى عن �ل�سخرية �ملقرعة، 

ول يق�رّص باإب������د�ء غ�سبه و��ستنكاره، فيقول 

يف ق�سيدة /حماة �ل�سيم/ �س14:

ع��ات��ب��ت��ه ون�����س��ي��ت ط��ي��ب جن��اره

اأع����ذاره اإىل  ت�سغي  اأن  واأب���ي���ت 

املجد يخجل اأن يجيل الطرف يف

َم اجل��ب��ن��اء م���ن اأ����س���واره م���ا ه�����دَّ

هل يف روابي القد�س كهف عبادة

حت��ن��و ج���وان���ب���ه ع��ل��ى اأح���ب���اره

ب خ�سب ال�سليب على الرمال خم�سّ

جواره بطيب  نعموا  من  بدماء 

أت�س������اءل: �أين �سوت �أبي ري�سة  وما زلت �

ق�سى وتهدميه و�ملجازر  يف حرق �مل�سجد �لأ

وق������د كان على قي������د �حلياة، فه������ل كتب ومل 

أنه ف�س������ل �ل�سمت و�لتزم  أم � ين�������رص ذل������ك، �

آل �إليها يف �آخر حياته، فاأغلب  �لوحدة �لتي �

ق�سائده �لتي ذكر فيه������ا �لقد�س وفل�سطن 

تنت�سب �إىل مرحلة �ل�سباب وهي جمرد �إ�سارة 

و��ستف�سار.
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ويف دي������و�ن /ن������وح �لعندلي������ب/ لل�ساعر 

�سفيق ج������ربي ِذك������ٌر ووقفة عن������د فل�سطن 

و�لقد�س، وقد ورد ذلك يف ق�سيدة )بطولت 

ألقاه������ا يف مهرجان �ل�سعر  �لع������رب( و�لتي �

أيار /1959/  ول دم�س������ق  /16/ � �لعربي �لأ

وجاءت يف ديو�نه �س 87 :

يا دام��ي اجل��رح ل ج��رح ول اأمل

اجلرح بعد انتفا�س العرب ملتئم

ام�سح دموعك اإن ماجت موائجها 

ي����ام مبت�سم ف��ك��ل ث��غ��ر ع��ل��ى الأ

ثم يت�س������اءل ت�س������اوؤل �مل�ستنكر ما يجري 

للقد�س:

فهل تظل �سفوح القد�س �سائعة

غنموا وما  منها  �سلبوا  ما  فاأين 

اإذا �سحكنا فما يف جّدهم �سحك

هم فالعابثون  بهم  عبثنا  واإن 

�سيندم العرب اإن طال ال�سقاق بهم

ولي�س ينفع ع�س الكف والندم

فال�ساع������ر و�سع يده على �جلرح �لد�مي 

متنا وهو ج������رح �خلالفات و�لتمزق �لذي  لأ

م������ة وي�سعفه������ا ول�سفيق جربي  �سينه������ك �لأ

ق�سيدة بعن������و�ن /حتية �لقد�س/ وقد قيلت 

يف �إذ�عة �لقد�س ووردت يف �لديو�ن �ملذكور 

/نوح �لعندليب/ �س96:

خ����اط����ٌر م�����س��ب��ح واآخ�������ر ُم�������سِ

راين ال�سيوف من عبد �سم�س ذكَّ

ولكن منهم،  ال��ع��ه��ود  ن�سيت  م��ا 

تن�سي بال�سدائد  الدهر  موجة 

ق يا ن�سيم ال�سحى على امل�سجد الالأ

�سى لقد هجت ذكرهم ملء نف�سي

حماه يقيني  ح��ا���رص  يل  لي�س 

اإن�����ا ح���ا����رصي ن�������س���ارة اأم�����س��ي

فال�ساعر مي������ر بحالة �إحباط  وياأ�س من 

أو ب�سي�س نور �إل  �حلا�رص ول يجد عالجا �

بربط �ملا�سي مع �حلا�رص ليكون د�عما للغد 

�ملاأمول.

وهذ� �ل�ساع������ر �سليم������ان �لعي�سى �لذي 

�سغل������ه �لو�ق������ع �لعربي وما في������ه ولكنه بقي 

متم�سكا مببادئه ومتما�سكا �أمام ق�سوة �لو�قع 

ميان  مل و�لتفاوؤل و�لإ و�ملعاناة، فا�ستعان بالأ

م������ة �لعربية على جتاوز حمنها وما  بقدرة �لأ

�أكرث �لق�سائد �لت������ي يتوقف فيها عند �لهم 

�لقوم������ي وحتديد� فل�سط������ن، يف ق�سيدة /

نحن و�لعيد/ �لو�ردة يف ديو�ن /مع �لفجر/ 

ول �س  يف �ملجموعة �لكاملة م������ن �ملجلد �لأ

133، ل ي�ستطي������ع �أن يحل������ق باأجنحة �لفرح 

أ�سرية: و�لقد�س �

واأغ����������دو اأت�����ل�����ق�����اه  ع����ي����د  اأي 

واأ�سدو الكون  على  اأزه��و  مرحا 
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وب�������الدي األ������ف ج�����رح ي�����س��ت��ب��ّد

م��ا ج��ف بعد القد�س دم  وث��رى 

رغ����ي����د  اأت������ل������ق������اه  ع�����ي�����د  اأي 

وع������دّوي ُم���دي���ٌة ف����وق وري����دي

وترتفع �آهات �ل�ساع������ر و�أمله عاليا لتعرب 

عن غ�سبه وثورته في�سكب موجا من �لغ�سب 

و�لتقريع فيق������ول يف ق�سيدة عدنان �ملالكي 

بع������د عام عل������ى م�رصعه ويف دي������و�ن رمال 

عط�سى. �ملجموعة �س 391:

بالدماء خ�سيب  القد�س  يف  وال�سارع   ، اأم�ِسٍِ

رجاء    عيني  يف  امل��وت  يتحدى  وم�سا  حلت 

 )رجاء ح�سن �ل�سهيدة(

ال��ف��ن��اء ���س��م��ع  يف  ال��ف��ار���س  �سحكة  واأرّن������ْت 

ال�سهداء رك��ب  اإن  اف��ت��ْح..  اأِن  اخل��ل��د:  تقرع 

آخ������ر م������ن �لدي������و�ن /رمال  ويف م������كان �

عط�سى/ يب������دو متحدياً ومتفائاًل فيقول يف 

ردن �لثائر/ وبلغة متور بال�سخط  ق�سيدة /�لأ

و�لغ�سب �س 372:

اأ�ساحي ال�سماوات  رنا  وَعطَّ �سحايانا..  يا 

م���ا ت��ع��ب��ن��ا.. ول��ق��د ك��ّل��ت م��ي��ادي��ن ال��ك��ف��اح

�ساح ل�ساح م��ن  ن��ه��داأ  ل��ن  القد�س،  ي��ا رواب���ي 

م��زه��ّو اجلناح ال��وح��ي يف جنبيك  اأو مي��ور 

�ساح ل�ساح م��ن  ن��ه��داأ  ل��ن  القد�س،  ي��ا رواب���ي 

�ساعرن������ا �سليمان �لعي�سى م������ن �ل�سعر�ء 

�لذين �أكرثو� م������ن �لند�ء و�لتحدي و�لتقريع 

مل يف �سبي������ل �لق�سية �لفل�سطينية  وزرع �لأ

كعقي������دة قومية ل ياأتيه������ا �لباطل فيقول /

ألقيت يف �ملهرجان  يف عيد �لوحدة/ وق������د �

ول من  �لكبري /1958/ ووردت يف �ملجلد �لأ

�ملجموعة �لكاملة �س 544:

زويل وال��ق��ي��د  ال�سياع  ل��ي��ايل  ي��ا 

ن��ح��ن ب���اق���ون وح����دة ل���ن ت���زول

ثم يقول:

اأين اأهلي يف القد�س فوق ال�سفاف

ْت يف �سدرهم اأ�سواقي اخل�رص �سجَّ

�سدر كل  يف  فالعيد  اأهلي؟  اأين 

ف������اق ت�������س���يء يف الآ زغ���������ردات 

فالوحدة �لعربية وجود قومي و�سبيل �إىل 

�لتحري������ر وعودة �لقد�������س �إىل �أهلها �لعرب، 

ن�سان �لعربي �لذي  وماز�لت �لقد�س ت�سغل �لإ

يت������وق �إىل �حلق و�خل������ري، فاعتربها مركز� 

دينيا ومرتك������ز� للثو�بت، وذكُر �لقد�س يعني 

فل�سطن ويوحي بال�سريورة �لتاريخية �لعريقة 

من، فال�ساعر نز�ر  لهذه �ملدينة وهذ� �لبلد �لآ

قباين من �ل�سع������ر�ء �ملعا�رصين �لذين رفعو� 

�سوتهم م������ر�ر� ويف مو�قف م�سريّية ويف كل 

أو �نتفا�سة  أو �تف������اق � منا�سب������ة �أو مهرجان �

أو ماأ�ساة، ف�سغلت������ه فل�سطن، وذكرها مر�ر�  �

وعرّب ع������ن غ�سبه و�إد�نته للو�قع وتقريعه ملا 

يجري ور�س������م طريق �خلال�������س، وورد ذكر 
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فل�سط������ن و�لقد�س و�مل������دن �لفل�سطينية يف 

عمال �ل�سيا�سية يف /طريق و�حد/ وقالها  �لأ

أم  بع������د �لنك�سة 1976 وهي مغن������اة ب�سوت �

كلثوم �س 925:

يف  اخلليل/  يف  القد�س،  يف  ال��ث��وار/  اأيها  يا 

حيث  حل��م،  بيت  يف  غ����وار/  الأ يف  بي�سان، 

ح��رار/ تقدموا.. تقدموا../  الأ اأيها  كنتم، 

ف��ق�����س��ة ال�������س���الم م�������رصح���ي���ة../ وال���ع���دل 

م�رصحية../ مير من فوهة بندقية.. /.

ن������ز�ر قباين كان و��سحا وجلّي �لفكر يف 

وقفت������ه �ل�سعرية مع �لق�سي������ة �لفل�سطينية، 

فال يخفي قلقه وحزن������ه وثورته يف ق�سيدة 

/ح������و�ر مع �أعر�بي �أ�س������اع فر�سه/ و�لفر�س 

لدى �لعربي يعني �لكثري من وجوده ورجولته 

وفرو�سيته وكر�مته. �س 849:

بع�س  تعطينا  ط���ري���ة../  ب��ح��رية  اأن  /ل���و 

ر�سائلها /

/لح����رتق ال���ق���ارئ وال�����س��ف��ح��ات../ ل��و اأن 

القد�س لها �سفة/ 

.. وما  /لختنقت يف فمها ال�سلوات../ لو اأنَّ

املاأ�ساة..  يف  ن�سافر  ونحن  اأن(  )ل��و  جت��دي 

�سعرّي  حبال  املحتلة،  ر����س  الأ اإىل  /ون��د 

ز بالدمع  الكلمات../ وند ليافا منديال ُطررِّ

وبالدعوات../ 

�إنه ي�سع يده على موطن �جلرح و�لد�ء، 

فيوجه �سوته �إىل بوؤرة �حلدث ومركز �خللل 

وهذ� نر�ه يف ق�سيدة /�خلطاب/ �لتي تبوح 

مبا تعاين �لقد�س وحجارتها وللعنو�ن دللت 

كثرية �س 837:

/مل اأع���د اأه�����س��م ح��رف��ا م��ن اأك���اذي���ب اأم��ري 

منني/ املوؤ

ل���ف���اظ م��ّط��اط��ا/ و����س���ارت لغة  ����س���ارت الأ

مباليني  خ��ّدروين  وعجني/  �سمغا  احلكام 

ال�سعارات، فنمت/

اأج���د  ومل  احل���ل���م../  يف  ال��ق��د���س  /واروين 

القد�س، ول اأحجارها حني ا�ستفقت/

/فاعذروين، اأيها ال�سادة، اإن كنت �سحكت/

/كان يف وّدي اأن اأبكي.. ولكّني �سحكت../.

وقدم �ل�ساعر ن������ز�ر �لقد�س وقد دن�ست 

وعري������ت و��ستبيح طهره������ا يف ق�سيدة/ من 

مفك������رة عا�سق دم�سقي/ ولكن �ل�ساعر مييل 

�إىل �لتحري�س و�لتلميح و�إثارة �لنخوة وهذ� 

�س������اأن �لكثري من �لق�سائ������د �لتي نحت هذ� 

�ملنحى يف �لتعبري و�لت�سوير �إىل حد �ملبالغة 

يف �لت�سوير وهذ� يتنافى مع قد�سية فل�سطن 

و�لقد�س و�ملقد�سات حتديد�ً فيقول �س816 

يف مطلعها:

فر�ست فوق ثراك الطاهر الهدبا

العتبا ن��ب��داأ  مل����اذا  ف��ي��ا دم�����س��ق، 

ثم يقول:
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ملونة  اأح��الم��ا  فل�سطني  ���س��ق��وا 

واأطعموها �سخيف القول واخلطبا

وخّلفوا القد�س فوق الوحل عارية

ت��ب��ي��ح ع����زة ن��ه��دي��ه��ا مل���ن رغ��ب��ا

اأيا فل�سطني، من يهديك زنبقة 

ومن يعيد لك البيت الذي خربا

مل يت������و�ن �ل�ساعر عن �لتعب������ري وباأ�سكال 

خمتلفة ولكنه بقي يف فل������ك �ملاأ�ساة وجوهر 

�لق�سية �لتي نعتربها ق�سية قومية م�سريية 

تخ�������سّ كل عرب������ي وم�سل������م، يف ق�سي������دة 

)من�س������ور�ت فد�ئية على ج������در�ن �إ�رص�ئيل( 

يق������رع وي�س������ري �إىل جرمي������ة ح������رق �مل�سجد 

ق�سى �س 779: �لأ

جديد  �سهيد  ق�سى  الأ امل�سجد 

العتيق احل�����س��اب  اإىل  ن�سيفه 

ول��ي�����س��ت ال���ن���ار، ول��ي�����س احل��ري��ق

الطريق.. ت�سيء  قناديل  �سوى 

وي������ربز �ل�ساعر نز�ر مكان������ة �لقد�س بن 

�ل�رص�ئع �ل�سماوية، في�سكب لوعته وحزنه ملا 

مر ويخ�سها بالت�سمية )�لقد�س(  آل �إليها �لأ �

�س 776:

يف ه������ذه �لق�سيدة تخم������د لغة �ملبا�رصة، 

وت�سع لغة �سافية موحية.

بكيت حتى انتهت الدموع..

�سّليت حتى ذابت ال�سموع..

ركعت.. حتى مّلني الركوع..

�ساألت عن حممد فيك، وعن ي�سوع

يا قد�س، يا مدينة تفوح اأنبياء

ر�س وال�سماء.. يا اأق�رص الدروب بني الأ

يا قد�س يا منارة ال�رصائع

�سابع يا طفلة جميلة حمروقة الأ

حزينة عيناك، يا مدينة البتول

يا واحة ظليلة مر بها الر�سول..

يا قد�س يا جميلة تلتف بال�سواد

جرا�س يف كني�سة القيامة؟ من يقرع الأ

حاد.. �سبيحة الآ

ولد.. لعاب لالأ من يحمل الأ

يف ليلة امليالد..؟

أّن ه������ذه �لق�سي������دة )�لقد�������س( من  �أرى �

أبل������غ �لق�سائد �لت������ي توقفت عند  �أعم������ق و�

يحاء  �لقد�������س يف �لع�رص �حلدي������ث لغنى �لإ

وح�سن �لدلل������ة يف كل لفظة توحي بالكثري 

�سى و�حل�رصة. من �لأ

وهذ� ما يجعل �ل�ساعر نز�ر� يتوجه �إىل 

ر�س  ر�س �ملحتلة وبعنو�ن )�سعر�ء �لأ �سعر�ء �لأ

�ملحتل������ة( يح�سه������م على �لثب������ات، وباملقابل 

ل �ملثقفن ر�سالتهم �س 774: يُحمِّ
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رباب وننادي: يا رب الأ

نحن ال�سعفاء، واأنت املنت�رص الغالب

نحن الفقراء، واأنت الرّزاق الوهاب

نحن اجلبناء، واأنت الغّفار الوّهاب

ر�س املحتلة �سعراء الأ

ع�سابي اأع�ساب ما عاد لأ

حرمات القد�س قد انتهكت

�سالب و�سالح الدين من الأ

ون�سّمي اأنف�سنا كّتاب..

هن������اك �لكثري من �لق�سائ������د �لتي قالها 

نز�ر يف فل�سطن و�لقد�������س و�لو�قع �لعربي 

و�ستبقى �ساهد� على مرحلة ع�سيبة ر�سدها 

ن������ز�ر يف وقتها، وبروح ثائرة غا�سبة لم�ست 

�سمائر �ل�سارع �لعربي باأغلبيته.

هذه �لقد�������س �ملباركة كان������ت تعي�س يف 

وج������د�ن �ل�سعر�ء �ل�سوري������ن �لذين هاجرو� 

و��ستق������رو� باملهاجر، ولكنه������م بقو� معلقن 

بالوط������ن وملت�سق������ن بالق�ساي������ا �مل�سريية، 

أمُر نعتّز ب������ه فال�ساعر �ليا�س قن�سل  وه������ذ� �

يقول بعد �حتالل �لقد�س /1967/ من قبل 

أمل������ه وح�رصته من مر�رة  �ل�سهاين������ة، ويبدي �

�لو�قع:

وديعة وهي  القد�س  خ�رصنا  اإنا 

دد اخل����اّلق يف ع��ه��دن��ا م���ن ����س���وؤ

�سياعها �سالح  وه��ن  من  ك��ان  ما 

خ��الق بل من �سيوع ال��ذّل يف الأ

ق������دم �سع������ر�ء �ملهجر حبه������م لفل�سطن 

مة وتعا�سدو�  متهم و�آملهم حال �لقد�س و�لأ ولأ

�سالمية وجله������م م�سيحيون  عي������اد �لإ مع �لأ

وه������ذ� يربز �لوع������ي و�لنق������اء و�لتاآلف فهذ� 

�ل�ساعر نبيه �سالمة وهو مغرتب من حم�س 

يقول م�سيد� بالر�سول يف يوم مولده:

يا من يرون القد�س يف اأحالمهم

وط���ن���ا ي��ه��ي��م��ن ف�����وق ال��ت��ل��م��ود

م��رة  فاحلقيقة  ت�ستفيقوا  ل 

ب���ني احل��ق��ي��ق��ة وامل���ن���ام ح��دي��د

لعونكم ال�سماء  دول  اأقبلت  لو 

اأ����س���ود ال�����س��م��اء  ردرِّ  اإىل  ���ْت  ه���بَّ

قالوا: هذا وطن اليهود وليتهم 

ق����ال����وا ه���ن���ا ل���ل���ت���ائ���ه���ني حل���ود

وقد حرمو� من �ل�سالة و�لزيارة و�حلج 

�إىل �لقد�س فيقول جورج �سيدح يف ق�سيدة 

/نكب������ة فل�سطن/ ما يُوؤّث������ر يف �لنف�س �لتي 

ن�ساين: حرمت من حقها �ل�رصعي و�لإ

ع��ب��ث��ا ي����ا ط���ي���ف ت��ب��ل��و ج��ل��دي

ف��ل�����س��ط��ني جلد ب��ع��د  ل��ي�����س يل 

وط���ن���ي م������اذا ع���ل���ى ال����ن����ازح اإن

ذك����ر ال���ق���د����س ف�����س��ّل��ى و���س��ج��د 
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ع�����������داء خ����دي����ك ومل  ل���ط���م الأ

ي�سمعوا منك �سوى �سكوى الوتد

وه������ذه �ملقطوعة م������ن �لق�سائ������د �لتي 

�سخ�ست �لقد�س وقدمتها كائنا يح�س ويلطم 

ويتاأمل، ويتوج������ه �ل�ساعر ج������ورج �سيدح �إىل 

�لنب������ي �لعربي حممد �سل������ى �هلل عليه و�سلم 

يف ق�سي������دة )�ملولد �لنبوي( ي�ستغيث ويرجو 

�خلال�س:

ي������ا م������ن ������رصي�����ت ع����ل����ى ال������را

ال���ع���ن���ان اأ�������س������واط  وج��������زت  ق 

جّت��������دد ن  لأ وان  الأ اآن 

اآن امل�����������������ع�����������������راج  ل��������ي��������ل��������ة 

ع����رج ع��ل��ى ال���ق���د����س ال�����رصي��ف

ف������ف������ي������ه اأق�������������دا��������������س ت�����ه�����ان

������س�����ج احل�����ج�����ي�����ج ب��������ه َوِري�������������

���������َع ������رصي�����ُح�����ه وامل���������س����ج����دان

 

م�����ن�����ي������  ب��������������ارك ج�������ه�������اد امل�����وؤ

ال���ط���ع���ان اإىل  ال����ن����اف����ري����ن  ������ن 

ال�������������س������ارع������ني اإل�������ي�������ك ب����ا�����س�����

وال����غ����ران وال�������س���ح���ب  ل  الآ �����م 

بهذه �لب�ساطة و�ل�س������دق، عرب �ل�سعر�ء 

�ل�سوري������ون يف �ملهاجر ع������ن �لقد�س و�آلمها 

وحمنتها، فكان �سوته������م �سوت �حلق بعيد� 

ع������ن �ملبالغ������ة و�لتكلف وهن������اك �لكثري من 

�لق�سائد و�ملقطوع������ات �لتي ميكن �لتوقف 

عندها، فاكتفيت مبا يدل ويوحي، وقد مالت 

�لق�سائ������د �إىل �لهتمام باحلدث و�مل�سمون 

�لذي �سغلها �أكرث من �هتمامها باجلانب �لفني 

لدى بع�س �ل�سعر�ء، ومن �ل�سعر�ء �ل�سورين 

�لذين �أكرثو� من �لتعاطف مع ق�سية فل�سطن 

�ل�ساع������ر جاك �سربي �سما�������س، ورمبا يكون 

أغ������زر �ساعر يف معاجلة ق�سية �لقد�س وقد  �

خ�سه������ا بعناوين دو�وي������ن /عرو�س �ملد�ئن/ 

ق�س������ى ينا�سد  وبق�سائد خمتلف������ة منها )�لأ

للع������رب( و)و�قد�ساه(  �سمائركم( و)�لقد�س 

و)�جلهاد �ملقد�س( و)�لقد�س عرو�س �ملد�ئن( 

ق�سى( وغريها �لكثري، ويف كل  و)�مل�سجد �لأ

أمل������ه ويدعو �إىل �ليقظة ون�رصة  كلمة ي�سكب �

بطال ك�سالح �لدين  فل�سط������ن وي�ستدعي �لأ

ويذّكر باملقّد�سات، ويف هذه �لق�سائد يتجلّى 

ح�سا�س وعمق �ملعاناة ونبل �ملق�سد  �سدق �لإ

و�س������وف �أكتفي ببع�������س �ل�سو�هد مما قلته، 

ق�سى ينا�سد �سمائركم( من  يف ق�سي������دة )�لأ

ديو�ن )�حلب �لنبيل( �س 13:

يهود احلبيب  ق�����س��ى  الأ اأي��ه��ّود 

وبنو العروبة يف اخلطوب قعود

���رصاذم ق�سى ره��ني  واجل��ام��ع الأ

ت��ل��ه��و وت��ع��ب��ث ب��ال��ت��ق��ى وت�����س��ود
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ماذا اأ�سّطر؟ يا �سالح الدين قم

جثمت على �سدر النخيل قيود

قم يا �سالح الدين وابعث نخوة

اأ���س��ود اجل��ه��اد  ���س��اح  يف  لي�سول 

وجهه  ن�سارة  ق�سى  لالأ وب  وت���وؤ

ويفيء يف القد�س احلبيب خلود

�إح�سا�������س �ل�ساع������ر يتنامى م������ع �أهمية 

�حلدث، وهل هناك �أق�سى من معاناة �لقد�س 

ومقد�سات������ه فيقول يف ق�سي������دة )و�قد�ساه( 

�ملن�سورة يف ديو�ن )ق�سائد حب( �س 85:

جالل ذو  حبيبة  ي��ا  �سموخك   

مقال يف   ُ ُيح�رصَ لي�س  وطهرك 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���س��م��خ��ت وق������ارا

اآل واأع����������ز  م����وط����ن  ب�����اأق�����د������س 

ثم ي�سري �إىل مقد�ساتها وما تكابده، وبلغة 

موؤثرة:

م��ن��ارة  ق�����س��ى  الأ اجل��ام��ع  وذاك 

امل���ع���ايل اإىل  ال���ن���ب���ي  وم�����ع�����راج 

اأي�����س��ُل��ُب غ�����ادُر حم�����راَب ق��وم��ي 

وق���وم���ي اأدم����ن����وا ع��ق��م ال��ف��ع��ال

�سخر ��مَّ  ���سُ ن��ادى ق�سيدي  ول��و 

اجلبال ثغر  يف  ال�سوت  �سمعت 

م���ن ط��ه��ر ال���رواب���ي اأي�����س��ل��و م���وؤ

احل����الل ذات  ب��ق��ع��ة  واأق�����د������سَ 

ويلتفت �ل�ساعر �إىل و�قع �لعرب و�مل�سلمن 

وما ج������رى من م�سائ������ب دفع������ت �رصيبتها 

�لقد�س، فينادي وب�سوت يك�سف عما يعانيه 

أ�سى وذلك يف ق�سيدته )�لقد�س  م������ن لوعة و�

عرو�س �ملد�ئن( و�ملن�سورة يف ديو�نه )عرو�س 

�ملد�ئن( �س 32:

�سالم، ما جدوى امرئ يا اأمة الإ

خ���ل���ع ال�����وق�����ار م����ع����ّف����را ب����رتاب

اأرقم فالقد�س تزحف يف رباها 

وال�سعب يلظى من �سياط عذاب

ق�سى �سجني ع�سابة واجلامع الأ

ع�����س��ف��ت ب��ك��ل م���ب���ادئ وع��ق��اب

والقرى املدائن  مدى  وامل�سلمون 

���س��ل��ٌو ت��ب��ع��رث يف ف�����س��اء م�����س��اب

بالغتي  ت�ستعيد  ماذا  قد�س  يا 

ه�����ل ط��ع��ُم ����س���وارٍم وح���راب والأ

م������اذا ت��ف��ي��د ع����روب����ة ب��رثائ��ه��ا

ك�رصاب الغنى  رغ��م  و�سمريها 

وتبق������ى ه������ذه �لق�سائ������د �ساه������د� على 

مر�ح������ل ع�سيبة، وهي توؤرخ لوجع دفن ر�ح 

يوخ������ز ب�سطاء �لنا�س �لذين يرون يف �لقد�س 

�سقيقة ملكة ويذكرون������ه يف كل منا�سبة دينية 

فال�ساعر عب������د �لباقي عبد �لباقي يف جملة 

�س������الم �لعدد /99/ 2005 ومبنا�سبة  نهج �لإ

أملا،  �������رص�ء و�ملعر�ج يبوح وي������ذوب �سوقا و� �لإ

وتنتابه �حل�رصة:
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اإ���رصاء اأحمد يف دجى الظلمات 

ي�������ات الآ يف  اخل����ل����ق  رب  زّك��������اه 

عباده بخري  اأ���رصى  من  �سبحان 

العتمات ويف  ق�سى  الأ اإىل  ليال 

ق�سى – تبارك ربنا – فامل�سجد الأ

ق���د خ�����س��ه ب���اخل���ري وال���رك���ات

قبلة واأول  م�����س��ج��ده  ل��ي��ك��ون 

ر�س والرو�سات ويكون قد�س الأ

للتقى م��ه��دا  دي���ان  ل���الأ ل��ي��ك��ون 

مي�������ان وال���رح���م���ات وجُم����ّم����ع الإ

ثم يقول متح�رص�:

وامل��ق��د���س امل��ع��م��ور م��ع��رج اأحمد

م���ه���د امل�����س��ي��ح ي���ئ���ن ب���ال���وي���الت

جموعنا اإن  اهلل،  ر���س��ول  ع���ذرا 

مل ي��ع��م��ل��وا ل��ل��ن�����رص وال��ع��زم��ات

ول ت�ستطي������ع �ل�ساع������رة جن������وى �سالح 

هند�وي �إخفاء حزنه������ا وت�رصعها هلل وهي 

توؤدي فري�سة �حلج فا�ستح�رصت �لقد�س وما 

تعانيه فتقول: جملة �حل������ج و�لعمرة ت�رصين 

نو�ر  �لث������اين 2004 وعن������و�ن �لق�سي������دة )�لأ

�ملكية( �س 86:

الدمعات وفا�ست  احلجيج  �سار 

ب���اأري���ج م��ك��ة ط���اب���ت ال��ن�����س��م��ات

ثم تقول متو�ّسلة:

نفو�سنا اأ���س��ل��ح ج��ن��وح  رب��ن��ا  ي��ا 

ف��ا���س ال���ه���وى، وت���وال���ت ال���زلت

يا اأمتي، �سّمي ال�سفوف توّحدي

ال��ن��ك��ب��ات وراءه  ال����ع����ّدو  ه�����ذا 

نزفها  تواىل  قد  جرح  فالقد�س 

ه����ام����ات ل���ل���ع���ال  ي��������وم  ك������ل  يف 

ف��ان�����رص اإل���ه���ي ك���ل ح���ر ���س��ادق

�ساعات    وللق�سا  امل��ج��ي��ب،  اأن���ت 

يف ه������ذه �ل�ساع������ات �ملبارك������ة عا�س������ت 

�سالمي ور�أت ما  �ل�ساع������رة حمنة �لو�ق������ع �لإ

تكاب������ده �لقد�س، فالتج������اأت �إىل �هلل ب�سدق 

ح�سا�س. و�سفاء َك�َسفا عمق �لإ

ول يرى �ل�ساعر م�سطفى �أحمد �لنجار 

يف ديو�ن������ه )غنائيات ع�رصي������ة( �سوى �لهم 

ن�ساين وكان للقد�س �أكرث من ق�سيدة وذكر  �لإ

أم �ل�سيوف( �س  فيقول يف ق�سيدة )فل�سطن �

:83

ال�����س��ي��وف  اأم  ف��ل�����س��ط��ني  ���س��الم��ا 

ب����ج����دي����ة ك���ت���اب���ا ي���ع���ّل���م���ن���ا الأ

ال�����س��ح��اي��ا  اأم  ف��ل�����س��ط��ني  ���س��الم��ا 

الق�سية القلب جرح  وتبقني يف 

���س��الم��ا ع��ل��ي��ك م���ن ال�����س��ع��ر كم

احلمية منك  الق�سائد  ت�ستمد 

نهو�س رم��ز  والقد�س  �ستبقني، 

الق�سية وه��ج  القلب  يف  وتبقني 
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وتاأتي �لذكرى �خلم�سون لنكبة فل�سطن 

وما حتمله من �آلم و�سور ماأ�ساوية توحي �إىل 

�ل�ساعر عبد �لق������ادر �حل�سني يف ق�سيدته 

)�ل�سجيج( وق������د وردت يف كتاب )منتخبات 

�سعرية( �سدر عن �حتاد �لكتاب �لعرب، ويف 

�لق�سيدة ��ستح�سار لل�سهيد �س 222:

ت����زرا  ���س��ي��ح�����رص م��ت�����س��ح��ا ب���اجل���ب���ال وم����وؤ

ب��ال�����رصاب/ وي��ح�����رص ب��ني ي��دي��ه اجل���دود/ 

اإل  جاء  فما  عليكم/  �سهيدا  يكون  و�سوف 

�سالم  عليه/  �سالم  ال�سهيد/  ه��ذا  لي�سهد 

على  �سفتيه/  على  املنّدى  الزعفران  على 

ل���وه���ة يف مقلتيه/  الأ ن���ور  ت��ه��رق  ال��ق��د���س 

على قبة ال�سخرة امل�سرتيحة يف راحتيه/ 

املهرجان/  وياأتلق  البيل�سان/  ي��زده��ي  ل��ه 

م�سيات  الأ يف  ويعبق  ق��ح��وان/  الأ ويبت�سم 

ري���ج/ لعل �سفيفا من احل��زن مي��الأ قلب  الأ

ثقيال  ال�سجيج../  منه  فيخجل  امل��ك��ان/ 

مير ال�سجيج/.

ويهم�س �ل�ساعر عبد �لرحمن عّمار بلغة 

أرقُّ �ملعاين لت�سكل  �سفافة تعرب من خالله������ا �

ر�ف������د� م������ن رو�فد �حل������ب �ملدع������م بالعبق 

�لروحي جتاه �لقد�س يف ق�سيدته /يا.. ناي 

مدي �ل�سوت/ من ديو�ن )طيور �ليمام( �س 

:26

يحملني امل�����وج  ك����وين  ن����اي  ي���ا 

ومّي�������������دين ب�����احل�����ل�����م ن�����اه�����ده

ل���ل���ق���د����س اأق���������س����اه، ف����ال ���س��ك��ن

م�������س���اج���ده ن���ب�������س���ت  مب������ا  اإل 

م���������رم���������وز اأم���������ت���������ه م�����ن�����ارت�����ه 

وح�����ن�����ني م����ا�����س����ي����ه ي���ن���ا����س���ده

���س��ب��ح��ان م����ن اأ��������رصى ب�����س��اري��ة

ل�����ل�����ح�����ق، ب���������ارُق���������ُة ق������الئ������ُده

م���ن اأج���ل���ه ان��ت��ف�����س��ت ح��وا���رصه 

ق�����س��ى جم��اه��ده اإىل الأ وم�����س��ى 

هذ� �لدفء �للغوي يقابله حب و�إميان جتلّيا 

�أي�سا يف ق�سائد �ل�ساعر جالل ق�سيماتي وقد 

ذكره غري م������رة ولكنه خ�س������ه بق�سيدة حملت 

عنو�ن )�لقد�������س( من ديو�نه )مع������ارج �لطن( 

و��ستنطق �لقد�س و�سّخ�سها فر�حت تبث لو�عج 

أ�ساها �س 138: همومها و�

الربيع، فلم اإذا عاد  اأق��ول  م��اذا 

�سواك يف طرقي؟ يب�رص �سوى الريح والأ

ترى، اأقول: م�سى من كان يغمرين

رق بالدفء واخلري يف ذاك املدى الأ

ماذا اأقول: اأجّف النهر اأم حب�ست

عني ال�سماء فعاث القحط يف اأفقي

وطن ول  اأه��ل  ل  ال�سجينة،  اأن��ا 

لم واحلرق م�سى اجلميع �سوى الآ
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حتت اخليام اأرى يف كل منعطف

والقلق وه�����ام  ال��ت�����رصد والأ ظ���لَّ 

ثم يجيبها �ل�ساعر ُمطَمِئّنا وُمَطمئناً:

مدينَة ال�سحو، ما جّفت مرابعنا

رق والأ امل��وت  برغم  احلياة  لك 

ندى  الربيع  ع��اد  اإذا  �سرتجعني 

يهمي على ال�سنبل النامي، على ال�سفق

اأ���س��ال��ع��ه  )ن�����وار(  �سيفتح  غ���دا 

وينقذ الكون من �رصباله اخللق

�أح�س������ن �ل�ساعر لغة �خلط������اب و�عتمد 

على �لتلميح و�لرتميز بعيد� عن �ملبا�رصة ومل 

يخف �ل�ساعر مطيع �إدري�س تفاوؤله يف عودة 

�لقد�س �إىل مكانتها و�أهلها، وقد توجه �إليها 

بحار(  ثالث مر�ت يف ديو�ن������ه )لن ينتهي �لإ

فيقول متفائال بال�سعب �لفل�سطيني �ل�سامد 

�س 33:

على  ت��ي/  الآ هو  الفل�سطيني/  ال�سعب  هو 

����س���ه���وات ي���رم���وك وح���ط���ني/ ه���و احل��ج��ر 

وب  امل��وازي��ن/ غ��دا �ستوؤ امل��غ��ري../ كل كفات 

اأ�رصاب احل�سا�سني/ غدا يا قد�س../ ت�سقط 

اأوك��ار اجل��وارح والغرابني/ غدا �سيعود  كل 

ذن للماليني/. ق�سى/ بالل كي يوؤ لالأ

فال�ساع������ر مطي������ع �إدري�������س جت������اوز لغة 

م������ل وزرع �لثقة باهلل  �لتقري������ع و�جته �إىل �لأ

و�ل�سع������ب وهذ� منح������ى جت������اوز �لبكائيات 

و�ل�ست�س������الم، فت�رصق لغته كما ي�رصق عنو�ن 

�لديو�ن وعنو�ن �لق�سي������دة �لتالية )�إ�رص�قة 

�لغ�سب( فيخاطب �لقد�س وي�سّمُد جر�حها 

بلغة تتماوج بن �لرقة و�لعنف �س 13:

���س��را ي��ا ق��د���س ع��ل��ى ل��ي��ل/ وح�����س��يرِّ �سوف 

ي��ب��دده/ اإ����رصاق م��ن �سم�س ن��ه��ار/ م��ن فجر 

ق��ار/  وذي  ال��ريم��وك  و�سنا  ح��ط��ني/  ولدة 

من دفق دماء تر�سفها اأعراق تزفر كالنار/ 

ط��ف��ال  ت��ت��ح��دى م��دي��ة ج����زار/ ف��امل��ج��د لأ

ق�سى/ ولكل اأباة اأحرار / الأ

ولل�ساعر م�سطفى بدوي ق�سيدة موحية 

ح�سا�س  حتملها لغة ر�قية وخيال مرهف بالإ

)�أغني������ة للقد�������س( من ديو�ن������ه )متعب وجه 

�ملر�ي������ا( فال�ساع������ر يطلق ل�ساعريت������ه وروؤ�ه 

م������ل فيتوجه �إىل �لقد�������س مالم�سا وجعها  �لأ

�س 27:

اأرى امل�ستحيل/  اإليك/  بكل انعطاف الروؤى 

ه���و احل����ب اج����رتح امل���ع���ج���زة/ واأ����س���ر غ��ور 

واأ�سعد  املرجتى/  مل  بالأ واأق��ت��ات  الزمن/ 

ن��ح��وك ن�����رصا ع��زي��ز اجل���ن���اح/ اأن���ا ال��وج��د 

لِت يف اجلرح مني/  والتوق والذكريات/ توغَّ

ال��ري��اح/ وه��ذا جناحي/  واأ���رصج��ت نحوي 

و�سوتي الذي ما احتواه املدى/ رجوتك/ يا 

وردة/  �سدرة املنتهى/ بذلُت لك القمح والأ

فوق  التعاويذ  اأر�ّس  اأ�سّلي/  اأ�سّلي..  ورحت 
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اإليك تلني/ وينب�س  ال�سبيل  احل�سار/ لعل 

باحلب قلب ال�سغار.. /

�أرى ق�سائ������د �لتفعيل������ة عاجلت ق�سية 

�لقد�س بلغة موحية وبروؤي������ة هادئة وم�سّعة 

مزجت ب������ن �لو�قعي و�لفني وجتاوزت حلد 

بعيد لغة �ل�سف������ع و�لتقريع، و�إن مالت �إليها 

فاإنها �أح�سنت �لتوظيف، فال�ساعرة �لطبيبة 

ملي�������س حجة يف دي������و�ن )ن�سيد �ملحبن( ويف 

ق�سيدته������ا )�لقد�س و�مل�سك������ن( تبدي �أملها 

وحتدد م�سوؤوليتها �أمام مدينة لها قد�سيتها 

ومكانتها �س 65:

ل��و اأع����رتف/ اأك���ر مني ه��ذا ال�����رصف/ اأك��ر 

مني اأنت يا قد�س/ اأكر من عرثات مرامي/ 

اأكر من �سمتي وكالمي/ اأرفع من قدري يا 

قد�س/ كيف يا قد�س/ كيف �ساأقف/ قرب 

جالل املوت حني ترّجل/ ي�ستاأذنك ببع�س/ 

�ساأجنو؟/  كيف  قد�س،  يا  كيف  �سبابْك/ 

واملهد م�سيح يبكي/ اآه يا قد�سي/.

وكان للقد�������س ن�سي������ب يف �سع������ر �ل�سيخ 

�ملرحوم حممد جميل �لعقاد و�لديو�ن حققه 

�ستاذ حممد عدنان كاتبي. وجمعه �لأ

و�ل�سي������خ جميل �لعق������اد ع������رّب بب�ساطة 

وعفوية وبلغة بعيدة عن �لتعقيد وهي �أقرب 

�إىل �لنرثي������ة يتوجه بها �إىل �مل�سلمن و�لعرب 

نقاذ �لقد�س وتطهريها �س 294: لإ

قد�سه و�سونوا  ق�سى  الأ اأنقذوا 

ث����م �����س����ّدوه����م، ع��ل��ي��ه��م ك�����ّروا

ف���ه���ُم وه�������ٌم، وم�����ا ه�����ْم ب���ال���ذي 

حت�����س��ب��وه��م اأن����ه����م ق����د ك����رثوا

ويف ق�سي������دة )يا رم������ال �لقد�س( ي�سيد 

بال�سمود ورجال �لقد�س �س 417:

ف����وز م��ب��ني؟ اأم  ال��ن�����رص  اأق���و����س 

مني بطال يف القد�س الأ حازه الأ

 م���ه���روا ال���ق���د����س ن��ف��و���س��ا ح��رة 

اإن��ه��م يف احل����رب ح��ق��ا م��اه��رون

اأن�������ت ي����ا ق����د�����س ت�������راث خ��ال��د

و���س��ت��ب��ق��ى رم��زن��ا يف اخل��ال��دي��ن

���س��ان��ك )ال����ف����اروق( مل��ا ق��د اأت��ى

وب������ن������وه ������س�����رتاه�����م ح���اف���ظ���ني

العرين اأبطال  القد�س  يا رجال 

اإن ت�سونوا القد�س ت�سحوا مالكني

من �لطبيعي �أن جند �لتفاوت يف م�ستوى 

�لن�سو�������س، و�أن تتماي������ز �لق�سائد وتختلف 

ننا �أمام مو�س������وع م�سرتك يهّم  �سالي������ب لأ �لأ

عامة �لنا�س على خمتلف تكوينهم وطباعهم 

وروؤيتهم في�سفع لهم نبل �ملق�سد.

فال�ساع������ر عبد �هلل يورك������ي حالق ياأبى 

�ل�سكوت و�خلنوع، وي�ستاق للوثوب و�ملو�جهة 

م������ن �أجل حترير �لقد�س وقد �ألقى ق�سيدته 

مريكي  )طفل فل�سطن ثائ������ر( يف �ملوؤمتر �لأ
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�لعربي يف فنزويال ون�رصت يف ديو�نه )ع�سري 

�حلرمان( �س87:

ب���ي���ت حل����م ول�����د ال�����ف�����ادي ب��ه��ا

النبي م��ع��راج  ال��ق��د���س  وج��ب��ال 

م�����رصح��ا ن���راه���ا  اأن  ن��ر���س��ى  َو  اأَ

ل����ل����ب����غ����اي����ا وع����ب����ي����د ال����ذه����ب

وث��ب��ت��ن��ا اإىل  �����س����وق  يف  ن���ح���ن 

يا جبال القد�س ثوري واغ�سبي

األ�������ف ����س���ع���ر ل ي��������وازي ط��ل��ق��ة

امل��غ��ت�����س��ب اأف����رغ����ت يف م��ه��ج��ة 

اأي���ن ت���رب ال��ق��د���س، ه��ل تلثمه

امل���رت���ق���ب غ�����دن�����ا  يف  ����س���ف���ت���ي 

ترجعوا  مل  اإذا  ق��ال��ت:  ج��ّدت��ي 

وط���ن���ي َح������ّل ع��ل��ي��ك��م غ�����س��ب��ي

ولل�ساعر حممد منذر لطفي عدة ق�سائد 

يتغنى بها باأجماد �لقد�������س ومكانتها ويدعو 

لن�رصتها من خالل فرحته ومتجيده حلرب 

�سالم �لعدد /93/  ت�رصين يف جملة نه������ج �لإ

2003 يقدم ثالث������ة مقاطع من كتاب ت�رصين 

جاء منها �س 88:

ت�رصين اأيقظت فينا ذكرياِت عال

عا�ست مع الدهر نرا�سا ومعتقدا

لل�ساحات هيبتها  ال��ذي رد  اأن��ت 

ويدا يدا  اجلّلى  منح  الذي  اأنت 

ل ُيرُجع القد�َس اإل ال�ساُح يا وطني 

ف���ه���ات���ه ف����ك����را ث�����وري�����ا ج�����ددا

فال يخفك )بقد�س العرب( مغت�سب

ول يروعك ما اأخفى وما ح�سدا

ح���ج���ار ���س��اه��دة ف��ه��ذه ث����ورة الأ

وي��دا همة  اأم�سى  الطفولة  اأن 

�سالمي  عت������ز بانتمائي �لعربي �لإ و�إين لأ

و�أجل �ملقد�سات، وقد حظيت فل�سطن و�لقد�س 

وما �نتابهما من نكبات و�أحد�ث بالكثري من 

ق�سائدي �لتي ن�رصتها يف دو�ويني و�ملجالت 

وحظي بع�سها بالدر��سات فقد كتب �لكاتب 

�أحمد ح�سن �خلمي�سي مقالة ن�رصت يف جملة 

�سوت فل�سطن �لعدد /373/ 1999 �أخذت 

عنو�نا )ق�سية فل�سط������ن يف �سمري �ل�ساعر 

أ�سد( ويل �������رصف �لن�رص يف  حمم������ود حمم������د �

�أغلب �لدوريات �لعربية عامة و�لفل�سطينية 

خا�سة ومما قلته:

عداء كم هتكوا يا قد�س كم عبث الأ

كالزبد واحل��ق  نفق  يف  والنا�س 

رواح هائجة بحر من احلزن والأ

نزف من الدمع مل يفلح ومل يعد

و�أقول:

القد�س نامت على ذل وقد وقعت 

�رص، هل من رجال فيهم ذمم؟ يف الأ

¥µ
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اأمل بال  اأم�سينا  نحن  لوعتي  وا 

اأن��ن��ا عنم؟ اأم  ل��ن��ا  اأم����ات ح�����سٌّ 

نقاذ �سعب يف العراء اأوى هبوا لإ

تنهزم ح����الم  والأ الثلج  حل��اف��ه 

وهناك ق�سيدة بعنو�ن )للقد�س �عتذ�ر( 

جاء فيها:

ف��ال��ن��ائ��ح��ات ����رصاُخ���ه���نَّ م��ب��ّدد

�سقيم والغيور  يهتك،  والعر�س 

القد�س ما عادت عرو�س عروبة

ال��روم �سباه  ق�����س��ى  الأ وامل�سجد 

اأن يكون �سالحنا العروبة  تاأبى 

عقيم اخلانعني  فحمل  ���س��را، 

ورجالها  عروبتي  نب�س  اأحببت 

ي��ه��ي��م ي���ح���ب  مب����ن  امل����ح����ب  اإن 

وكذلك يتوجه �ل�ساعر عبد �ملجيد عرفة 

�رص�ء  �إىل �لقد�������س يف ق�سيدته )من وحي �لإ

و�ملع������ر�ج( يف جملة �س������وت فل�سطن ك2/ 

2000/ وفيها مالم�سة حارة للق�سية:

ق�سى نداء )حممد( و�سمعت يف الأ

ن������داء اأرّق  يف  امل�������������اآذن  ع������ر 

اأم��ت��ي، واأن���ا ال��ف��داء ملقد�سي ي��ا 

فدائي ال��رج��ال  ب��ني  يعد  مل  اإن 

 وخجلت من ن�سبي لدين حممد

م����ة ال���ع���رب���اء وت���ف���اخ���ري ب����الأ

املعراج هل من نظرة يا �ساحب 

ق�سى وذاك رجائي للم�سجد الأ

منني وقد بدت لرنى ج�سوم املوؤ

رج�����اء م��زق��ا ع��ل��ى امل���ح���راب والأ

اأي��ه��ا ال���ف���اروق ه���ذي قد�سنا ي��ا 

ت����رن����و اإل����ي����ك ب���ح�������رصة وب���ك���اء

عبث الطغاة بها، ودا�سوا موطنا

����رصاء الإ اإل��ي��ه يف  الر�سول  رح��ل 

ق�سى الطهور وقد اأتى وامل�سجد الأ

�����س����ارون ي��دخ��ل��ه ب��ن��ع��ل ح���ذاء

�أوردت �لكثري م������ن �لق�سائد و�ل�سو�هد 

�لت������ي تربز مكانة �لقد�������س ومعاناتها فكانت 

�لق�سائ������د �سورة عن و�قعه������ا وو�قع �لعرب 

مل و�لتذكري  �سو�ت بال�سكوى و�لأ فارتفعت �لأ

و�لت�������رصع و�لتقريع.. وبع�سه������ا هم�س بلغة 

�سعرية ر�قية وكلهم ي�سفع لهم �سمو �ملق�سد، 

أ�ستطيع  أ�ستطع ولن � هناك ق�سائد كث������رية مل �

ح�رصه������ا ولكنني �كتفيت مبا يع������رّب ويوؤدي 

�لغر�������س �إىل حد ما، وه������ي ق�سائد ل�سعر�ء 

معروف������ن لهم مكانته������م �ل�سعري������ة �لبارزة 

ول�سع������ر�ء مغموري������ن وملد�ر�������س خمتلفة من 

�ل�سعر �لقدمي و�حلدي������ث ول�سعر�ء م�سلمن 

وم�سيحي������ن ول�سعر�ء �سوري������ن مقيمن يف 

�سورية ومغرتبن وهذ� كله مل يكن �إذ� مل يجدو� 
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رو�ح  للقد�س هذ� �ملوقع �لهام من �لقلوب و�لأ

فكان������ت �لق�سائد على خمتل������ف م�ستوياتها 

ح�سا�س و�ل�سدق ومتور  وتوجهاتها تنب�س بالإ

مل.. بالقلق وترفرف للخري و�لأ

املراجع:

دواوين ال�صعراء التي ورد ذكرها يف الدرا�صة.  -

الدوريات العربية التي ورد ذكرها يف الدرا�صة.  -

الجتاه الق�مي يف ال�صعر احلديث د. عمر الدقاق.  -

مريكية ج�رج �صيدح. اأدبنا واأدباوؤنا يف املهاجر الأ  -
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مة، �إذ تكون ذ�كرة  أيَّة �أمة هي �لذ�كرة �ملخطوطة لالأ �إّن �ملخطوطات عند �

أو ورقية.  أو بردية، � �سخرية منحوتة، �أو جلدية، �

أك������رب مدونات ذ�كرة هذه  وتُعّد خمطوط������ات �لعرب �مل�سلمن و�حدة من �

مة، فهي نتائج لعبقري������ة �لتدوين، و�لتي جتلت بتدوين �لقر�آن �لكرمي، يف  �لأ

آد�بهم وعلومهم،  ن�سانية، ثم ع�������رص �لتدوين لكل � حلظ������ة م�سقة من ذ�كرة �لإ

وهو نف�سه ع�رص �لنه�سة و�لتذكر و�ل�سيادة �لعربية.

مة �ملدونة يف �سجالت  أّي معركة للعدو �أف�سل من �ملعركة مع ذ�كرة �لأ  و�

الرتاث العربي املخطوط

 يف بيت املقد�س

باحث يف الرتاث العربي ❁

ò

❁
اإياد خالد الطباع
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�لذ�كرة �خلارجية؟ خ�سو�ساً يف فرتة مر�س 

أ�س، �أو يف �لذ�كرة  مة و�إ�سابتها يف �لر� هذه �لأ

�لد�خلية بتعبري �آخر. 

• تراث فل�سطني املخطوط: 
وىل �لت������ي عرفتها  كان������ت �ملكتب������ات �لأ

فل�سطن هي: 

وكان  �مل�سيحية،  دي������رة  �لأ مكتبات   -

بع�سه������ا موج������ود�ً يف فل�سط������ن قبل دخول 

�سالم �إليها.  �لإ

مكتبات �جلو�مع و�مل�ساجد و�ملد�ر�س   -

�سالمي، و�أقدم  و�لزو�يا بعد �لفتح �لعربي �لإ

مكتب������ات �ملد�ر�س مكتبة د�ر �لعلم �لفاطمية 

أن�ساأها �حلاكم باأمر �هلل يف  يف �لقد�س �لتي �

�لقرن �خلام�������س �لهجري، على غر�ر مكتبة 

د�ر �لعلم �لفاطمية يف �لقاهرة. 

فر�د من  �ملكتبات �خلا�سة لدى �لأ  -

�لعلماء ثم �لعائالت. 

أولها  �ملكتبات �لعامة، وق������د ظهر �  -

عام 1900، وهي �ملكتبة �خلالدية بالقد�س. 

وثم������ة جه������ود كث������رية بذل������ت يف �إن�ساء 

موؤ�س�س������ات  للمخطوط������ات يف  جمموع������ات 

عدي������دة، حتتاج �إىل تاري������خ خا�س بها، ومن 

�ملمكن �أن نذك������ر يف هذ� �ل�سياق، ما قام به 

�أحمد با�سا �جل������ز�ر يف نهاية �لقرن �لثامن 

آثار، هي  أن�ساأ يف مدينة عكا ثالثة � ع�رص حن �

�مل�سجد، و�ل�سبي������ل، و�ل�سوق، وكان بامل�سجد 

مدر�سة، ومكتب������ة، ومل يبق من �ملدر�سة �سوى 

حمدية، فما  ثر، �أما �ملكتب������ة، وت�سمى بالأ �لأ

ت������ز�ل بع�������س حمتوياتها م������ن �ملخطوطات 

موجودة حتى �لي������وم، وبع�سها يحمل توقيع 

�جلز�ر نف�سه، وحظيت هذه �ملجموعة بفهر�س 

ن يف  مطبوع، ه������ذه �ملجموعة موج������ودة �لآ

ر�س �ملحتلة عام 1948.  �لأ

ويف بد�ي������ات �لق������رن �لع�رصي������ن �هت������م 

على باإن�ساء  �سالم������ي �لأ �ملجل�س �ل�رصعي �لإ

�سالمية يف �ملناطق  �ثنن م������ن دور �لكتب �لإ

�لفل�سطينية، وهي: 

ق�سى.  د�ر كتب �مل�سجد �لأ  -

�سالمية يف يافا عام  د�ر �لكت������ب �لإ  -

1923، وهي جمموع������ة خمطوطات حفظت 

يف م�سجد �لنزه������ة يف يافا، وتركت من�سية، 

عددها 339 خمطوط������ة، مّت ت�سويرها على 

يف  �ملخطوط������ات  وحفظ������ت  ميكروفيل������م، 

�سالمي يف يافا، ومعظمها  مكتبة �لن������ادي �لإ

أربع منها  بالعربية، وقليل منه������ا بالرتكية، و�

بالفار�سي������ة، ويعود �أقدمها �إىل �لقرن �ل�سابع 

�لهجري. 

و�بتليت فل�سطن بهجمة �ل�سهيونية �لتي 

جمع������ت كل خ�سائ�س �ل�ستعمار وفل�سفاته، 

فكان������ت �رصبة قا�سم������ة للع������امل �لعربي كله 

آث������ار تدهور �لدولة  ما ي������ز�ل ي�ست�سفي من �

�لعثمانية و�لتخل������ف �ل�سيا�سي و�لجتماعي 

و�لعلمي، ومن جروح �ل�ستعمار �لذي �لتهم 

غنائم �ل�سلطة �لر�حلة.
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وحل������ت �لكارثة يف ع������ام 1948، فاحتّل 

�ل�سهاينة معظم فل�سطن، وميكن �أن نلخ�س 

ما حدث يف ما يلي: 

أيديهم مئات من �ملكتبات  �سقطت يف �  -1

�لعامة و�آلف من �لكتب و�ملخطوطات. 

م������ن �ملكتبات تدمري�ً  رو� كثري�ً  دمَّ  -2

كلياً نتيجة �حلرب. 

�رصقو� �لكثري من �ملكتبات، ونهبو�   -3

ما فيها. 

�س������ادرو� �ملقتني������ات �لرت�ثي������ة يف   -4

�ملدين������ة �ملقد�سة. ومنذ �حت������الل �ل�سهاينة 

للقد�������س عمل������و� عل������ى �سل������ب �ملخطوطات 

و�لوثائق �ملتعلق������ة بالقد�س �ل�رصيف خا�سة! 

متهي������د�ً لال�ستيالء علي������ه يف غياب �لذ�كرة 

�لعربية. 

وق������د متَّ �إنق������اذ عدد �سئي������ل من �لكتب 

و�ملخطوطات �لتي نقلت بعد عام 1948 �إىل 

�ملدن �لفل�سطينية. 

و�إث������ر ح������رب 1948 تعر�������س كث������ري من 

�سالمي������ة وغريه������ا  �ملوؤ�س�س������ات �لعربي������ة �لإ

هم������ال، و�سقطت مدن عربية  للتخريب و�لإ

هامة، مثل عكا وياف������ا وغريهما، ومبا فيها 

م������ن خمطوطات يف يد �لدول������ة �ل�سهيونية، 

وعلى �لرغم من وج������ود هذه �ملكتبات حتى 

يف عكا ويافا، فقد نهبت �إ�رص�ئيل منها قدر�ً 

كبري�ً. 

وكانت �أول �رصقة بعد 1948 يف فل�سطن 

�ملحتلة، و�لثانية بعد نك�سة 1967 يف �ل�سفة 

أ �لتطاول على مكتبات  �لغربية وغزة، وب������د�

�لقد�س �ل�رصقية، ومنها �ملكتبة �خلالدية. 

وهك������ذ� لقي������ت �ملخطوط������ات على يد 

أنو�عاً من �لعدو�ن متثلت يف: �ل�سهاينة �

حر�ق و�لتدمري.  �لإ  -

�لنهب و�لغت�ساب   -

�لتدخ������ل يف حتقي������ق بع�������س هذه   -

�ملخطوطات ب�س������كل �نتقائي، يخدم �أهد�فاً 

�سهيونية كما �سرنى.

�رص�ئيلية ترميم  منع �ل�سلط������ات �لإ  -

أنها  �سالمية �لت������ي يخ�سى � �ملخطوط������ات �لإ

تتعر�س للتلف يوما بعد يوم.

�إفق������ار �ل�سع������ب �لفل�سطيني حتى   -

�أ�سبحت حالة كثري من �ملخطوطات يف مكتبة 

ق�سى ولدى كث������ري من �لعائالت  �مل�سج������د �لأ

�سيِّئة جد�ً، تعاين من �سوء �لتخزين، ونق�س 

بنية،  �خلرب�ت �ملوؤهلة يف �ملكتبات، وتهالك �لأ

خرى �لتي ترتتب على  وكثري من �مل�سائب �لأ

حباط، تلك �لتي تدمر  �لفق������ر و�لتجويع و�لإ

ن�سان و�لبيئة و�لذ�كرة.  �لإ

 يف القد�س: 
*

• املكتبة اخلالدية

تق������ع يف طريق ب������اب �ل�سل�سل������ة بالبلدة 

أبو�ب �حل������رم �ل�رصيف  �لقدمية، وه������و من �

�لرئي�سة، وهي على بعد مئة مرت من �حلرم، 
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كما تطل على حائ������ط �لرب�ق )ولي�س حائط 

�ملبك������ى، كما يقول �ل�سهاين������ة، وينقل عنهم 

�لعرب !(. 

وىل لهذه �ملكتبة �إىل وقف  وتعود �لنو�ة �لأ

للقا�سي طه بن �������رصف �لدين �خلالدي عام 

1660، ث������م تاب������ع وقف �لكت������ب حممد �سنع 

�هلل �خلال������دي، منذ ع������ام 1720، وتر�كمت 

عليها جمموعات من �ملخطوطات من �أفر�د 

�رصة، من �ختيار م�سايخ �لعائلة جياًل بعد  �لأ

�رصة  جيل، كما �ساهمت فيها بع�س �سيد�ت �لأ

ب�رص�ء جمموعات م������ن �ملخطوطات وجعلتها 

�رصة مكتبة عامة منذ عام 1900، وخ�س�س  �لأ

لها �إير�د من �أوقاف �لعائلة بالقد�س. 

وتوجد �ملكتب������ة �خلالدية يف مبنى �أثري 

قدمي، هو ثاين �أقدم بناء مملوكي يف �ملدينة 

مر�ء  �ملقد�س������ة، وهو مق������ربة لثالثة م������ن �لأ

�خلو�رزمية �لذين جاوؤو� ملحاربة �ل�سليبين، 

مري ح�سام �لدين بركنخان، �ملتوفى  أولهم �لأ �

أبنائه قد بنى مقر �ملكتبة  يف 641ه�. بع�س �

عام 1898 مكان بن������اء متهدم مال�سق لهذه 

�ملقربة، وت�سمل جمموعة �ملكتبة دو�ئر هامة 

من �لرت�ث: تر�ث �لقد�س وفل�سطن �حلايل، 

�سالم������ي، يف دو�ئر  ثم �ل������رت�ث �لعرب������ي �لإ

مت�سعة. 

أك������رب جمموع������ة م������ن  وت�س������ّم �ملكتب������ة �

�ملخطوطات �لعربية يف فل�سطن، ت�سل �إىل 

ألف������ي عنو�ن تقريب������اً، �إىل جانب عدة �آلف  �

م������ن �لوثائق وغريها، �كت�سف������ت �سدفة عام 

1987 حت������ت �ل�سقف �لقرمي������دي للمكتبة، 

أثناء عمليات �لرتميم، وبع�سها وثائق ر�سمية  �

عثمانية و�أور�ق �سخ�سية. 

وق������د �فتتح������ت ر�سمي������اً بكونه������ا مكتبة 

عمومية عام 1900 وطبع لها يف �لعام نف�سه 

فهر�س بعن������و�ن »برنامج �ملكتب������ة �خلالدية 

أب������و �خلري حممد �حلبال  �لعمومية« �سنفه �

�لب������ريوين مولد�ً )يالح������ظ �أن كلمة برنامج 

��ستخدم������ت قدمي������اً مبعنى فهر�������س، ومنها 

برنامج �ل�سيوخ مثل برنامج �ملجاري.. �إلخ(.

آن������ذ�ك 680  وكان ع������دد �ملخطوط������ات �

خمطوط������اً �إىل جانب مئات م������ن �لكتب، ثم 

�سمت �إليها يف ما بعد مكتبات �آل �خلالدي 

�خلا�سة يف موجات متتالية. 

وبعد �لنك�س������ة 1967، و�حتالل �إ�رص�ئيل 

ملدين������ة �لقد�س، تعر�س������ت �ملكتبة ملحاولت 

�رص�ئيلين �ملحتلن لال�ستيالء  متكررة من �لإ

عليها. 

وق������اد غورين كب������ري حاخام������ي �جلي�س 

�رص�ئيلي �سابقاً حمل������ة �سارية لال�ستيالء  �لإ

على فوقها،  على �ملكتبة، و�حت������ل �لطابق �لأ

وجل������ب عدد�ً م������ن تالميذ مدر�س������ة يا�سيفا 

�لتلمودية، �لتابعة حلركة يهودية من �لغالة، 

حت������ت �سعار �إع������ادة بناء �لهي������كل يف �ساحة 

�حلرم �لقد�سي �ل�رصيف، وت�سدرت له جلنة 

عائلة �خلالدي ع������ام 1982 وجمعت هبات 
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من �لعرب و�مل�سلمن و�لفل�سطينين وحتركت 

على حمورين: 

ول: �للج������وء �إىل �ملحاكم �ملحلية لدرء  �لأ

�أ�رص�ر �حلاخام. 

و�لثاين: ترميم �ملكتب������ة وما حتتويه من 

كتب. 

وبع������د ف�س������ل �حلاخ������ام يف �ل�ستي������الء 

عل������ى �ملكتبة بد�أت حم������اولت بلدية �لقد�س 

لال�ستيالء عليه������ا، وكذلك بد�أت م�سايقات 

�رص�ئيلي و�مل�ستوطنن �مل�سلحن،  �جلي�������س �لإ

ن�سة هيفاء  وت�سدرت له������ذه �ملح������اولت �لآ

حيدر كامل �خلالدي )ت 1993(، حتى �سدر 

�إذن من �لبلدية بال�سماح برتميم �ملكتبة. 

ويف ع������ام 1989 �سجل������ت جمعية   

�أ�سدق������اء �ملكتب������ة �خلالدي������ة يف �لولي������ات 

�ملتحدة، و�ن�سم �إليهم بع�س كبار �مل�ست�رصقن 

يف �لوليات �ملتحدة و�أوربة. 

و�أ�س������درت جامعة كولومبية يف نيويورك 

در��س������ة كتبه������ا �لدكت������ور ر�سي������د �إ�سماعيل 

�خلالدي، ع������ن حمتويات �ملكتب������ة �لوثائقية 

حول �لهوية �لوطني������ة �لفل�سطينية يف كتاب 

نكليزية �سدر عام 1977.  بالإ

ومن خالل ق�س������ة �ملكتبة ميكن �أن نربز 

�أوج������ه �ل�������رص�ع و�ملقاومة �س������د �لحتالل 

�ل�سهيوين يف ما يلي: 

��ستم������ر�ر �هتمام �أهل �لقد�س عرب   -

�سالمي.  �لقرون بالعلوم �لدينية و�لرت�ث �لإ

�إن�س������اء �ملوؤ�س�س������ات �لعلمية بجو�ر   -

�حل������رم �ل�رصيف، و�إدر�كه������م لوجوب تثبيت 

وجودهم من خالل موؤ�س�سات علمية جماورة 

للحرم. 

�سالمية.  وقاف �لإ دور �لأ  -

�لقدرة على �ل�سمود، على �لرغم   -

من كل ما تعر�ست له بعد ت�ستت معظم �أفر�د 

�لعائل������ة، منذ �أحد�ث عامي 1948 – 1967 

�ملحزنة. ومل يبق منهم يف �لقد�س �سوى عدد 

قليل. 

منذ ع������ام 1967 ��ستولت �إ�رص�ئيل   -

أوق������اف عائلية عديدة مما ق�سى على  على �

نفاق على �ملكتبة.  معظم م�سادر �لإ

كما بد�أت منذ عام 1967 حماولت   -

�ل�ستيالء على �لطابق �لعلوي من �ملكتبة ثم 

ر�س������ي، حيث توجد  �جته������ت �إىل �لطابق �لأ

خز�ئن �ملكتبة، و��ستمر�ر ذلك �أكرث من ع�رص 

�سنو�ت.

جلاأت �أ�رصة �خلالدي �إىل �ملحاكم،   -

أ�س�س������ت جمعية �أ�سدق������اء �ملكتبة وجمعت  و�

�لتربعات لرعايتها وترميمها. 

�ملقاوم������ة  عو�م������ل  أه������م  � وم������ن   -

و�ل�ستم������ر�ر �إمت������ام و�س������ع فهر�������س جديد 

مبقتنياتها، بعد �أن كان لها فهر�س �سدر عام 

1900، وفهر�س �آخر خمطوط باليد. 

أ و�سع �لفهر�س �جلديد منذ  وقد بد�  -

ن على و�سك �لن�رص، وتقوم  عام 1985 وهو �لآ
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�سالمي  بن�������رصه موؤ�س�سة �لفرقان لل������رت�ث �لإ

بلن������دن، �سنفه �لدكتور نظم������ي �جلمعة من 

جامعة بريزيت �لفل�سطينية. 

أ ترميم �ملخطوطات ومنذ  كما ب������د�  -

عام 1995 بد�أت �أعم������ال ترميم مبنى كبري 

م������ن �أوقاف �لعائلة يف �جله������ة �ملقابلة ملبنى 

�ملكتب������ة، لي�سبح ملحقاً تو�س������ع فيه �لكتب 

�ملطبوع������ة ولتبق������ى �ملخطوط������ات يف �ملبنى 

�لقدمي. 

وتلقت �ملكتبة معونات من �ليون�سكو   -

مناء �لقت�سادي ومن  و�ل�سندوق �لعربي لالإ

�ململكة �لهولندية �إىل جانب معونات �أهلية. 

يف �لع������ام )2000( حت������ل �لذكرى   -

�ملئوية للمكتبة و�سوف يك������ون ن�رص �لفهر�س 

�جلديد مظهر�ً من مظاهر �لحتفال بها. 

ويقوم �لدكتوروليد �خلالدي �ملقيم   -

يف كم������ربدج ما�سو�سيت�س )�لوليات �ملتحدة( 

برئا�سة جمل�س �أمناء جمعية �أ�سدقاء �ملكتبة. 

وهو م�سدر �أي باحث ملعظم �ملعلومات حول 

�ملكتبة. 

ويف ق�س������ة ه������ذه �ملكتب������ة تتكامل   -

�جله������ود �خلالقة للعائلة و�لف������رد. وتتجلى 

ر�س.  �أ�سالة �لتاريخ �ل�سارب بعمق �لأ

�أن �أحد  وم������ن �جلدي������ر بالذك������ر   -

�رصة، وهو يو�سف �سياء �لدين  �أفر�د هذه �لأ

أر�س������ل �إىل تيودور هرتزل موؤ�س�س  �خلالدي، �

�ل�سهيونية ر�سالة يف مار�س 1899 عرب �سديق 

هرت������زل، وهو كبري حاخامي فرن�سا )�سدوق 

كاهن( يح������ذره فيها من جم������يء �ليهود �إىل 

أربع �سفحات  فل�سطن، ورد عليه هرتزل يف �

بالفرن�سية، يقول فيها: �إذ� مل يو�فق �ل�سلطان 

عبد �حلميد على �ملخطط، فاإن �ل�سهيونية 

�ستتوج������ه �إىل بلد بديل غري فل�سطن. ورمبا 

كانت هذه �لر�سالة هي �لوحيدة �ملوجهة من 

هرتزل �إىل �سخ�س عربي. 

بع�س مظاهر ال�سحوة: 

�لتعري������ف  كان   1948 ع������ام  حت������ى 

أو�ئل  باملخطوطات يف فل�سطن ن������ادر�ً ويف �

�لثمانيني������ات م������ن �لق������رن �لع�رصي������ن ن�سط 

�لفل�سطينيون للعناية برت�ثهم، بعد �أن �ن�سغلو� 

بال�سيا�سة ط������و�ل �خلم�سينيات و�ل�ستينيات 

و�ل�سبعينيات.

وقد �ساعدهم على �لهتمام باملخطوطات 

أو�ئ������ل �لثمانينيات بع�������س �جلامعات  م������ن �

�لفل�سطينية، مثل جامعة �لنجاح �لوطنية يف 

نابل�س، وجامعة �لقد�س �لعربية يف قرية �أبي 

دي�س، على �أطر�ف �لقد�س �ل�رصقية �لقدمية، 

وكانت تنفق عليها �لكويت منذ ن�ساأتها حتى 

فرتة متاأخرة. 

ردنية  أ�سه������م جمم������ع �للغة �لعربي������ة �لأ و�

ردنية وموؤ�س�س������ة �آل �لبيت يف  و�جلامع������ة �لأ

عمان، ثم موؤ�س�سة �لفرقان يف لندن، يف ن�رص 

فهار�س للمخطوطات يف فل�سطن.

�ل�سلط������ة  عه������د  ويف  أو�سل������و�  � وبع������د 
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أن�سئ������ت وز�رة للثقافة يف ر�م  �لفل�سطيني������ة �

�هلل وبه������ا �إد�رة عام������ة منبثقة ع������ن �لوز�رة 

للمكتب������ات و�ملخطوطات، وه������ي �لتي تتابع 

ن �أعم������ال ح�رص �ملكتب������ات �لفل�سطينية،  �لآ

مكانيات، وت�سوير  دو�ت و�لإ وتزويدها ب������الأ

�ملخطوطات ونقل �مل�سور�ت خارج �لقد�س. 

أن�سئ������ت يف بيت �ملقد�س عام 1983  كما �

�سالمية  موؤ�س�سة �إحياء �ل������رت�ث و�لبحوث �لإ

، حلماية �ملخطوط������ات مما تعر�ست له من 

خطر �حلروب و�لنهب. 

ويقدر تقرير هذه �ملوؤ�س�سة �أن خمطوطات 

فل�سط������ن كانت نحو خم�سن �ألف خمطوطة 

ن �إل نحو ثمانية �آلف.  �أ�سلية، مل يبق �لآ

وقد جمعت موؤ�س�سة بيت �ملقد�س �ستمئة 

خمطوط������ة �أ�سلي������ة، نح������و 3500 خمطوطة 

م�سورة، ون�سف ه������ذه �ملخطوطات م�ساب 

ر�سة وبالرطوب������ة ل�سوء حفظها، وحتتاج  بالأ

�إىل فهر�سة. 

ولعلَّ من �أهم عالم������ات �ل�سحوة ح�رص 

فل�سط������ن،  يف  �ملخطوط������ات  جمموع������ات 

د�رة �لعام������ة للمكتب������ات  وق������د �أ�س������درت �لإ

و�ملخطوط������ات ب������وز�رة �لثقاف������ة بال�سلط������ة 

�لفل�سطينية يف حزير�ن 2000 دلياًل ملكتبات 

�ملخطوطات ومر�كزها يف فل�سطن، ح�رصت 

في������ه �ثنتن وع�رصي������ن مكتبة، وق������د �أعدته 

د�رة، ��ستجاب������ة لطلب �أ.ع�سام �ل�سنطي،  �لإ

وق������د ��ستعانت مب�سادر �أخ������رى للتدقيق يف 

ه������ذ� �حل�رص ، فو�سل �لعدد �إىل 27 مكتبة، 

منها �ثنت������ان توجد�ن يف فل�سط������ن �ملحتلة 

حمدية يف عكا،  عام 1948، وهما �ملكتبة �لأ

�سالمية يف ياف������ا. وكان �أهم م�سدر هو  و�لإ

قائم������ة بفهار�������س �ملخطوطات �س������ادرة عن 

ردن.  موؤ�س�سة �آل �لبيت بالأ

ويف ما يل������ي قائمة مبا �أمكن ح�رصه من 

هذه �ملكتبات: 

مكتب������ات �ملخطوطات يف فل�سطن   •
�لتي �أمكن ح�رصها 

مكتب������ات يف �ملناطق حتت ي������د �ل�سلطة 

�لفل�سطينية: 

القدمي���ة(  )املدين���ة  القد����س  يف 

ال�رصقية: 

�ملكتب������ة �خلالدي������ة )له������ا فهار�س   -1

ن عام  مطبوعة، وفهر�س حديث قد طبع �لآ

 .)2000

د�ر �إ�سعاف �لن�سا�سيبي )يف �لقد�س   -2

�ل�رصقية، ولكن خارج �ل�سور( 

مكتبة �خلطيب.   -3

�ملكتبة �لبديرية )لها فهر�س مطبوع   -4

عام 1987( 

ق�سى )لها فهر�س  مكتبة �مل�سجد �لأ  -5

مطبوع من ثالثة �أجز�ء( 

ن�ساري.  مكتبة �لأ  -6

�لقد�������س )�سدر  مكتب������ة جامع������ة   -7
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فهر�س ملكتبة �لدعوة و�أ�سول �لدين بجامعة 

�لقد�س( 

مكتبة موؤ�س�سة �إحياء �لرت�ث )تابعة   -8

لل�سلطة �لفل�سطينية( وهي م�سور�ت وقليل 

�سول.  من �لأ

مكتب������ة �إ�سحاق مو�س������ى �حل�سيني   -9

)لها فهر�س بخط �ليد 1975( 

مكتبة جمعية �لدر��سات �لعربية   -10

يف نابل�س 

مكتبة منر �لنابل�س������ي )لها فهر�س   -11

مطبوع 1983(.

مكتبة مركز �لتوثيق و�ملخطوطات   -12

)يف جامعة �لنجاح(.

مكتب������ة تفاحة )له������ا فهر�س( ولها   -13

م�سور�ت يف جامعة �لنجاح. 

أو �ملكتبة  مكتب������ة �آل �جلوه������ري )�  -14

�جلوهرية( لها فهر�س مطبوع عام 1990. 

مكتبة �لقمحاوي لها فهر�س مطبوع   -15

عام 1992. 

مكتبة �ل�سمادي ل فهر�س.   -16

مكتبة بلدية نابل�س �لعامة.  -17

مكتبة �آل �سوفان.   -18

يف �خلليل: 

بر�هيمي لها فهر�س  مكتبة �حلرم �لإ  -19

مطبوع عام 1983 

مكتبة جامعة �خلليل.   -20

يف غزة 

مكتبة �جلامع �لعمري.   -21

�سالمية.  مكتبة �جلامعة �لإ  -22

يف جنني 

مكتبة �أوقاف جنن يف قرية برقن   -23

م�سجد�ن بهما خمطوطات.

مكتبة �آل جر�ر.   -24

يف البرية )مال�سقة يف رام اهلل( 

ر�سيف �ل�سحفي و�لوثائق  مكتبة �لأ  -25

�������رصة( توج������د به������ا م�سور�ت  )�إنعا�������س �لأ

خمطوطات فقط. 

يف فل�سطني املحتلة 1948 

حمدية يف عكا لها فهر�س  �ملكتبة �لأ  -26

مطبوع 1983.

�سالمية يف يافا لها فهر�س  �ملكتبة �لإ  -27

مطبوع عام 1984.

حيفا فيها بع�س �ملكتبات �خلا�سة   -28

مل نعرف عنها �سيئاً.

�لنا�رصة �أديرة   -29

د�رة �لعامة  ومن �لدلي������ل �لذي �أعدته �لإ

�لوطنية  بال�سلطة  و�ملخطوط������ات  للمكتبات 

�لفل�سطيني������ة، يت�س������ح �أن �أكرب هذه �ملكتبات 

من حيث ع������دد �ملخطوط������ات يحتوي على 

�ألفي عنو�ن تقريباً و�أن بقية �ملكتبات يحتوي 

خر يحتوي  على مئات �لعناوين. وبع�سها �لآ

على �أقل من مئة ومن �أمثلة ذلك: 

�ملكتبة �خلالدية وبها 2000 عنو�ن   -1



الرتاث العربي املخطوط يف بيت املقد�س

العــــــدد 544 كانون الثاين   29�2009

ويدخل فيها حمتويات �ملجاميع. 

وبها  ق�س������ى  �لأ �مل�سج������د  مكتب������ة   -2

نح������و 1600 عنو�ن ويدخ������ل فيها حمتويات 

�ملجاميع. 

مكتبة د�ر �إ�سعاف �لن�سا�سيبي وبها   -3

نح������و 1238 عن������و�ن ويدخل به������ا حمتويات 

�ملجاميع. 

�أما �ملجموع �لنهائي لعناوين �ملخطوطات 

�ساماًل �لعناوين د�خل �ملجاميع �لتي يحتوي 

�ملجموع منها على �أكرث من عنو�ن. وبع�سها 

ر�سائ������ل �سغرية – في�سل ح�سب �لتقدير �إىل 

نحو 9 �آلف عنو�ن. 

ومن بن ه������ذه �ملكتبات نحو ثالثة ع�رص 

مكتبة متت فهر�ستها، ون�رص لحقاً �ثنا ع�رص 

فهر�س������اً، �أحده������ا يف ثالثة �أج������ز�ء )مكتبة 

ق�س������ى( وثمة فهر�س ل ي������ز�ل خمطوطاً،  �لأ

وه������و فهر�س مكتبة �إ�سحاق مو�سى �حل�سيني 

يف �لقد�س. 

هناك بع�������س ملظاهر �ل������رث�ء يف جهود 

�لفهر�سة مُيكن �إجمالها يف ما يلي:

املكتبة اخلالدية يف القد�س   -1

�سدر لها عام 1900 عندما �أعلنت   -

مكتبة عمومية »برنامج �ملكتبة �خلالدية يف 

�لقد�������س . �لقد�س: مكتب������ة جورجي حبيب 

حناينا« 

�س������در له������ا ع������ام 1967 خمطوط   -

ي�سمل �لكتب �ملخطوطة و�ملطبوعة. 

فهر�س �ملكتبة �خلالدية يف �لقد�س،   -

حتت �لطبع يف موؤ�س�سة �لفرقان يف لندن 

يف  ق�س������ى  �لأ �مل�سج������د  مكتب������ة   -2

�لقد�س: 

»فهر�س خمطوطات مكتبة �مل�سجد   -3

ن  ق�سى«: وجاء يف ثالثة جملد�ت حتى �لآ �لأ

وكلها م������ن �إعد�د خ�رص �إبر�هيم �سالمة كما 

يلي: 

ول: �س������در يف �لقد�س:  �جل������زء �لأ  -

وىل  وق������اف �لعام������ة يف طبعتيه �لأ د�ئ������رة �لأ

1980 و�لثانية 1983.

ردن موؤ�س�سة  �جلزء �لثاين: عمان �لأ  -

�آل �لبيت 1983.

موؤ�س�سة  لن������دن  �لثال������ث:  �جل������زء   -

�سالمي 1996.  �لفرقان للرت�ث �لإ

ويالح������ظ �أن �إن�س������اء �لفهار�������س ميت������د 

تاريخياً �إىل �لور�ء �إىل بد�ية �لقرن �لع�رصين 

ع������ام 1900 � تاريخ ظهوره �أقدم فهر�س وهو 

برنامج �ملكتبة �خلالدية يف �لقد�س. 

ا �أحد عمل �أمكن �لطالع عليه فيعود  أمَّ �

�إىل عام ،1996 وهو تاريخ ن�رص �جلزء �لثالث 

ق�سى، مبعرفة  من فهر�س مكتبة �مل�سجد �لأ

موؤ�س�سة �لفرقان يف لندن.

ول عام  و�إذ� ��ستثنينا فهر�س �خلالدية �لأ

1900 فاإننا نالحظ �أن �لفهر�س �إمنا �سدرت 

يف �لثمانيني������ات و�لت�سعيني������ات م������ن �لقرن 

�لع�رصين �أي يف حدود ع�رصين عاماً. 



الرتاث العربي املخطوط يف بيت املقد�س

299 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

وق������د حظي������ت بع�س ه������ذه �ملجموعات 

بدر��س������ات و�سفية وببليوغر�فية بلغ عددها 

خم�ساً تناول بع�سها خمطوطات يف مو�سوع 

معن، مثل: 

خمطوط������ات ف�سائل بيت �ملقد�س:   -1

در��سة وببليوجر�في������ا تاأليف د.كامل جميل 

ردنية  �لع�سلي. عمان: جممع �للغة �لعربية �لأ

 .1981

ف�سائل بيت �ملقد�س يف خمطوطات   -2

عربي������ة قدمية د.حمم������ود �إبر�هيم �لكويت: 

معهد �ملخطوطات �لعربية 1985 

وهناك بع�������س �لدر��سات �لببليوجر�فية 

�لتي تناولت خمطوطات فل�سطن مع �لجتاه 

خر، ويعود �أقدمها �إىل  �لنتقائي جلانب �أو لآ

ع������ام 1924 وهي كما يلي ح�س������ب �لت�سل�سل 

�لتاريخي: 

خز�ئن �لكتب �لعربية: و�سف بع�س   -1

�ملخطوط������ات يف خز�نة بي������ت �جلوهري يف 

مدينة نابل�س و�لكتب موقوفة، وو�سف كتاب 

يف خز�نة �آل �سوفان يف نابل�س/ حممد عزة 

دروزة جمل������ة �ملجمع �لعلم������ي �لعربي مج 4، 

 .1924

جمموع نادر: مقالة بقلم عبد �هلل   -2

خمل�س. جملة �ملجمع �لعلمي �لعربي دم�سق، 

مج 10، 1930. 

ونفائ�������س  فل�سط������ن  كت������ب  دور   -3

أ�سع������د طل�س. جملة  خمطوطاته������ا / حممد �

�ملجمع �لعلمي �لعربي دم�سق مج 20، 1945 

مج 21، 1946. 

فل�سطن:  �لعربية يف  �ملخطوطات   -4

أبح������اث جمعها وقدم له������ا د. �سالح �لدين  �

�ملنجد بريوت، د�ر �لكتب �جلديد 1982. 

وهناك در��سة حديثة تناولت خمطوطات 

فل�سط������ن ب�سكل عام مع بع�������س �لتحليالت 

ح�سائية وهي:  �لإ

خمطوطات فل�سطن و�قع وطموح:   -5

بيت �ملقد�س/ فوؤ�د عبيد �لقد�س، من�سور�ت 

ر�سيف �لوطني �لفل�سطيني 2000. مركز �لأ

ويالحظ �أن ه������ذه �أول در��سة ت�سدرها 

موؤ�س�س������ة تابعة لل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 

وهي بادرة ت������دل على �هتمام ووعي باأهمية 

هذه �ملخطوطات على �مل�ستوى �لر�سمي.

ر�سي������ف �لوطن������ي  ق������ام مرك������ز �لأ  -6

�لفل�سطين������ي باإج������ر�ء در��س������ات وم�سوحات 

ع������و�م �ملا�سية بعد قي������ام �ل�سلطة  خالل �لأ

�لفل�سطيني������ة �سملت ت�س������ع مكتبات فقط يف 

مدينة �لقد�س وهي: 

مكتبة �لن�سا�سيبي – مكتبة موؤ�س�سة �إحياء 

ن�ساري – مكتبة �خلطيب  �لرت�ث – مكتبة �لأ

– مكتبة �لدر��سات �لعربية- مكتبة �مل�سجد 
ق�س������ى – مكتبة جامعة �لقد�س – �ملكتبة  �لأ

�خلالدية – مكتبة �لبديري. 
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�س�سات والعائالت يف  َدور بع�س املوؤ  •
حفظ الرتاث املخطوط: 

ردين:  جممع اللغة العربية الأ  -

قام �ملجمع بدور كبري يف مل �ستات �لرت�ث 

�لوطن������ي �لفل�سطين������ي �ملتناثر ع������ن طريق 

ت�سويره وفهر�سته ون�رص هذه �ملد�ر�س. 

وتبن������ى منذ ع������ام 1982 طباعة فهار�س 

�ملخطوط������ات �لعربية �لتي ق������ام بت�سويرها 

مركز �لوثائ������ق و�ملخطوط������ات يف �جلامعة 

ردنية وب�سكل خا�س �ملخطوطات �ملوجودة  �لأ

يف م������دن فل�سطن، من �ملكتب������ات و�مل�ساجد 

و�ملتاحف. 

ردنية:  اجلامعة الأ  -

أ�سه������م مركز �لوثائ������ق و�ملخطوطات يف  �

ردني������ة يف ت�سوير عدد كبري من  �جلامعة �لأ

�ملخطوطات من �ملكتبات �لعائلية و�مل�ساجد 

و�ملتاح������ف وقام بتكليف عدد من �ملفهر�سن 

بفهر�ستها وكانت ه������ذه �جلهود يف عدد من 

أي�ساً  �مل������دن �لفل�سطينية و�سمل �لت�سوي������ر �

حمدية يف عكا �لتي  خمطوطات �ملكتب������ة �لأ

أن�ساأها �أحمد با�سا �جلز�ر  )1720 – 1804(  �

ن يف فل�سطن �ملحتلة عام 1948.  وهي �لآ

�سالمي  �س�سة الفرقان للرتاث الإ موؤ  -

بلندن)وميبلدون( 

أ�سهم������ت �ملوؤ�س�سة يف خدمة خمطوطات  �

فل�سطن بعملن هما:

ن�رص �جلزء �لثالث من فهر�س مكتبة   -

ول و�لثاين  ق�سى وكان �جلز�آن �لأ �مل�سجد �لأ

قد ن�رص� من قبل. 

تبني ن�رص فهر�س �ملكتبة �خلالدية،   -

وهو ي�سمل خمطوطات هذه �ملكتبة �لتي يبلغ 

عدده������ا �ألفي خمطوطة تقريباً �أي ما يقرب 

من رب������ع �ملخطوطات �لباقي������ة يف فل�سطن 

كله������ا، ح�س������ب �لتقدير�ت �حلالي������ة و�سوف 

ين�رص ه������ذ� �لفهر�س قريباً وميكن �أن يقع يف 

أو ثالثة.  جملدين �

عائلة اخلالدي،  -

 �سبق �حلديث عن �ل�رص�ع �لطويل �لذي 

خا�سه بع�������س �أفر�دها. حماولت �ل�ستيالء 

عل������ى مبنى �ملكتبة �لقريب من حائط �لرب�ق 

وهو �ملوقع �لذي ترتكز فيه �أطماع �ل�سهيونية 

�سعياً لتحقيق فكرة �لهيكل �لذي حتلم ببنائه، 

بعد تدمري كل ما يقع يف �ملكان.

�إن ت�سحي������ة ه������ذه �لعائل������ة مبمتلكاتها 

أبنائه������ا للحف������اظ على  و�أمو�له������ا وجه������ود �

جمموع������ات �ملكتبة عمل ي�ستحق كل �لتقدير 

و�لت�سجي������ل يف �سفحات �لتاريخ وقد ن�رصت 

أق������دم فهر�������س للمخطوطات يف  م�سك������ورة �

فل�سط������ن عام 1900 عندم������ا جعلت �ملكتبة 

مكتبة عمومية. 

احل�س���ارة  لبح���وث  امللك���ي  ه�-املجم���ع 

�س�سة اآل البيت يف عمان، �سالمية، موؤ الإ

أ�سهم �ملجمع يف ن�رص �جلز �لثاين  حي������ث �
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م������ن فهر�������س خمطوط������ات مكتب������ة �مل�سجد 

ق�سى يف �لقد�س  �لأ

مكتب������ة  �لعام������ة  وق������اف  �لأ �إد�رة   -

ق�سى:  �لأ

ن�رصت ثالثة فهار�س للمخطوطات هي: 

ول من فهر�س خمطوطات  �جلزء �لأ  -

ق�سى يف �لقد�س 1983  مكتبة �مل�سجد �لأ

فهر�س خمطوطات �ملكتبة �لبديرية   -

مكتب������ة �ل�سيخ حممد ب������ن حبي�س يف �لقد�س 

.1987

القد�س 

�سالمية  �إن �أكرث �ملخطوطات �لعربية و�لإ

موج������ودة يف مكتبات �ملدين������ة �ملقد�سة �سو�ء 

أو �ملكتبات �لعامة ويعود  �ملكتبات �خلا�س������ة �

ذلك �إىل �ملكانة �لدينية �لتي حتظى بها �ملدينة 

يف نفو�������س �مل�سلمن، ولعّل هذه �ملخطوطات 

ثرية وغريها ت�سري �إىل  ماكن �لأ �إ�سافة �إىل �لأ

�لرتباط �لو�سيج بن �مل�سلمن على �ختالف 

م�ساربهم وما متثله هذه �ملدينة يف عقيدتهم 

وتاريخه������م وح�سارتهم م������ن مكانة ل ميكن 

جتاوزها ل حا�رص�ً ول م�ستقباًل. 

ويوج������د يف �ملدينة �ملقد�سة ت�سعة مر�كز 

ثقافية )مكتبات ومتاحف وم�ساجد( تخ�س 

�مل�سلمن وحتت������وي على خمطوطات تتفاوت 

يف عددها من مركز �إىل �آخر. 

�رص�ئيلية  هذ� ويبلغ عدد �ملوؤ�س�س������ات �لإ

�لت������ي متتل������ك خمطط������ات �إ�سالمي������ة ثالث 

موؤ�س�سات ومل يتح لنا معرفة عدد �ملوؤ�س�سات 

�مل�سيحي������ة وم������ا متلك������ه م������ن ه������ذ� �لرت�ث 

ماكن �لثقافية �لعربية  و�سنتناول حمتويات �لأ

�رص�ئيلية بغ�س �لنظر  �سالمية �أولً ثم �لإ و�لإ

ع������ن �لرتتي������ب �لهجائ������ي �ل������ذي �عتمدناه 

�سابقاً. 

مكتبة العائلة البديرية:   -1

تق������ع يف �لبل������دة �لقدمي������ة بجانب باب 

زهر  أن�ساأها عامل �سويف در�س يف �لأ �لناظ������ر �

�ل�رصي������ف، ومل يكت������ف بذلك ب������ل عمل على 

تنميته������ا وكان �إن�ساوؤه له������ا يف �آو�خر �لقرن 

�لثامن ع�رص �مليالدي ه������ذ� �لعامل هو �ل�سيخ 

حمم������د بن بدير �ل�سهري باب������ن حبي�س وفاته 

يف 27 �سعب������ان 1220 ه� / 20 ت�رصين �لثاين 

1805 م در�������س يف م�رص نح������و ثالثن عاماً 

عاد بعدها �إىل �لقد�س و��ستوطن فيها و�سكن 

�لز�وية �لوفائية ومات ودفن فيها. 

و�حلق �أن �ملكتبة �لبديرية تعد خري مثال 

على �أن �ملكتبات �لعائلية يف فل�سطن هي يف 

�سل مكتب������ات خا�سة وو�سع �ملخطوطات  �لأ

ر�سة  يف ه������ذه �ملكتبة جيد �إذ تخل������و من �لأ

مقارنة باملخطوطات يف مكتبات �أخرى و�إن 

كان������ت ل تخلو من بع�������س �مل�ساكل كانفر�ط 

�أور�ق بع�سها �إىل غري ذلك. 

ويبل������غ عدد �ملخطوط������ات نحو �سبع مئة 
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خمطوطة بالعربية ومنها: 

ب������ي �لقا�سم  �لر�سال������ة �لق�سريية لأ  -

عبد �لك������رمي �لق�سريي ن�سخ������ت يف 562ه� 

1167 م.

موؤ�س�س  �لبديري  �ل�سي������خ  موؤلفات   -

�ملكتبة وعددها ثمانية موؤلفات. 

منهاج �ل������دكان لد�ود بن �أبي ن�رص   -

�لكوهن �لعطار �ملتوفى 1259 ولعلها ن�سخة 

أو كتبت يف ع�رصه.  �ملوؤلف �

�لرب�هن �لنو�ق�س ملباين �ساللت   -

م������ام م�سج������د �سف������د و�سيد�  �لرو�ف�������س لإ

مع������روف بن �أحمد وهي ن�سخة �ملوؤلف كتبت 

يف 1560 وكان �ملوؤلف قد ز�ر م�رص و�ساهد 

�إحي������اء ذكرى ��ست�سهاد �حل�س������ن وكتابه رد 

على كتب �ل�سيعة ونقد لحتفالتهم. 

�ساني������د �ملبارك������ة لب������ن حج������ر  �لأ  -

�لع�سق������الين وهي ن�سخة �ملوؤل������ف وتاريخها 

 1449

و�سدر لها فهر�س 

�سالمة، خ�رص، فهر�س خمطوطات   -

�ملكتب������ة �لبديرية )مكتبة �ل�سيخ �بن حبي�س( 

وق������اف �لعام������ة – مكتبة  �لقد�������س، �إد�رة �لأ

ق�سى، جز�آن 677 �سفحة �مل�سجد �لأ

��ستمل �لفهر�س على مقدمة عن موؤ�س�س 

أربع وع�رصين  �ملكتبة وعن �لعائلة �لبديرية يف �

�سفحة ورتب �لفهر�������س هجائياً �سمن �ستة 

آنية فالعلوم  أ بالعلوم �لقر� ع�رص مو�سوعاً تبد�

دب �لعربي  �سالمي������ة فاللغة �لعربية ف������الأ �لإ

فالتاريخ فاملنطق فامليقات فاحل�ساب فالطب 

و�أخري�ً مو�سوعات متفرقة. 

وقد �أحلق بفهار�س �ملخطوطات خم�سة 

أو م�سارد مرتب������ة هجائياً ��ستملت  فهار�������س �

أ�سماء �ملوؤلفن  على عناوين �ملخطوط������ات و�

عالم �لو�ردة يف بند �ملالحظات  و�لن�ساخ و�لأ

�سم������اء �لتي وجدت مكتوبة  وهي تت�سمن �لأ

عل������ى ن�سخ �ملخطوطات �سو�ء من قروؤوها �أو 

ماكن �لتي وردت على  أ�سم������اء �لأ �متلكوها و�

�ملخطوطات �إىل جان������ب بع�س �ملخطوطات 

�لتي مل يعرف موؤلفوها. 

�إن كل �ملخطوط������ات يف فل�سط������ن ه������ي 

خمطوطات عربية فل�سطينية ترجع ملكيتها 

�إىل �أهل فل�سطن �لعرب �ل�رصعين موؤ�س�سات 

و�أفر�د و�أ�رص لكن ثمة جهات متَّ �إن�ساوؤها بعد 

�رص�ئيلي عام 1948 جمعت  ظهور �لكيان �لإ

أو �رص�ئها  فيها �ملخطوطات بال�ستيالء عليها �

من د�خل فل�سطن وخارجها ويف ما يلي بيان 

بهذه �ملجموعات يف �أماكنها �حلديثة لتكتمل 

�سورة تر�ثنا �لعربي يف �لقد�س.

مكتبة جامعة حيفا 

مت تاأ�سي�سها عام 1979 ويوجد فيها �ست 

أربع������ون خمطوطة جميعها باللغة �لعثمانية  و�

أنها �أحلقت باملكتب������ة يف عام 1979  ويب������دو �

ح������د �لورثة وقام  �سل مل������ك لأ وه������ي يف �لأ
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بالت������ربع به������ا للمكتب������ة ول متل������ك �جلامعة 

خمطوطات عربية. 

القد�س 

املكتبة الوطنية ومكتبة اجلامعة   -1

العرية 

أ�س�ست  تقع حتدي������د�ً يف �لقد�س �لغربية �

يف ع������ام 1892 وحتت������وي على م������ا يقارب 

ن�س������ف �ملخطوطات يف فل�سط������ن فقد بلغ 

ع������دد خمطوطاته������ا 2143 خمطوط������ة منها 

أربعمئة خمطوطة بالفار�سية، ومئة وع�رصون  �

خمطوطة مزينة بالر�سومات، ومئة خمطوطة 

بالعثمانية �إ�سافة �إىل مئة وع�رصين م�سحفاً 

وع������دة مئات من ه������ذه �ملخطوطات تعد يف 

�لنو�در. 

وثمة ثالثة م�س������ادر ملخطوطات �ملكتبة 

ول: جمموعة يهود� وهو تاجر يهودي عا�س  �لأ

1877-1951، و�أهديت جمموعته بعد وفاته 

للمكتب������ة وعدد خمطوطات ه������ذه �ملجموعة 

1135 خمطوطة. 

مته �حلكومة  ا �مل�سدر �لثاين: فقد قدَّ أمَّ �

�رص�ئيلية للمكتبة وعدد هذه �ملخطوطات  �لإ

543 خمطوطة �إ�سافة �إىل ما هو موجود يف 

�ملكتبة وعددها 465 خمطوطة. 

الفهار�س 

ل توجد فهار�������س مطبوعة ملخطوطات 

�ملكتب������ة وق������د ق������ام �مل�س������وؤول ع������ن تق�سيم 

�ملخطوطات بعمل بطاقات بالعربية جلميع 

�ملخطوطات و�ملوؤلف و�ملو�سوع. 

ومت حديثاً �سنع فهار�س مف�سلة جلميع 

�ملخطوطات ع������ن طريق �لكمبيوتر ولكنها مل 

ن.  تن�رص حتى �لآ

)املتح���ف  مائ���ري  ذك���رى  متح���ف   -2

�سالمي(  الإ

يقع يف �لقد�س �لغربي������ة يف �سارع بلماخ 

أ�س�س يف عام 1974 وهو متحف خا�س  حتديد�ً �

�سالمي /ل-مائري/  أن�ساأته زوجة عامل �لفن �لإ �

تخليد�ً لذكر�ه ويحتوي على ما جمعه �لرجل 

أثناء حياته من خمطوطات وحتف �إ�سالمية  �

ويبلغ عدد �ملخطوطات ت�سع ع�رصة خمطوطة 

أربعة �أجز�ء  �سبع منه������ا بالعربية م�سحفان و�

من ربعات وخمطوطة عربية وجميعها مزينة 

بالر�سوم �لنباتية و�لهند�سية �أما �لباقي فهي 

أي�ساً.  فار�سية مزينة بالر�سوم �

ومن خمطوطاته: 

طباء لبن بطالن  ر�سالة دع������وة �لأ  -

وترجع �إىل �لقرن �لثالث ع�رص �مليالدي 

فتوح �حلرمن ملح������ي �لدين عبد   -

�لرحمن �لنا�رصي، وهي و�سف مزين بالر�سوم 

للحرمن �ل�رصيفن يف مكة و�ملدينة. 

الفهار�س

ول يوجد فهر�س لهذه �ملخطوطات ولكن 

�ملتحف ق������ام بعمل بطاق������ات للمخطوطات 

��ستمل������ت عل������ى ��س������م �ملوؤل������ف و�لعن������و�ن 

و�لقيا�سات. 
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�رصائيلي: املتحف الإ

أ�س�س عام  يق������ع يف �لقد�������س �لغربي������ة، �

أربع������ن خمطوطة  1965، ويحت������وي عل������ى �

بالعربية و�لرتكية و�لفار�سية وجميعها مزينة 

لو�ن �ملختلفة.  بالر�سوم و�لأ

ومن خمطوطاته: 

خم�سة م�ساحف ترجع للفرتة بن   -

�لقرنن �خلام�س ع�رص و�لتا�سع ع�رص.

أرب������ع ن�سخ م������ن دلئ������ل �خلري�ت  �  -

ملحم������د �بن �سليمان بن �جل������زويل ترجع �إىل 

�لقرنن �ل�ساد�س ع�رص و�لثامن ع�رص. 

ق�سة يو�سف وزليخ������ة لنور �لدين   -

عبد �لرحم������ن �حلامي ن�سخ������ة من بخارى 

يرجع تاريخ ن�سخها �إىل عام 1570 

الفهار�س 

مل تن�������رص فهار�س له������ذه �ملجموعة ب�سكل 

منف�س������ل ولك������ن ن�������رص �ملتحف كتاب������اً عن 

ور�ق �لت������ي حتت������وي على  �ملخطوط������ات و�لأ

ير�نية  ر�سوم �رصقي������ة مثل �ملخطوط������ات �لإ

و�سمن �لكتاب �سور عن �ملخطوطات �لعربية 

و�لكتاب هو: 

Mistin R Islamic painting in the 
Israel mueum with the con 
tributins n'ama brosh Jerusalem 
Israel museum 1984 220 pp.

الهوام�ش

* تن�ص���ب العائل���ة اإىل خالد بن ال�ليد وعائلة اخلالدي من اأق���دم العائلت الفل�صطينية، واأوثقها �صلة 

فتاء والتدري�س منذ القرن الثامن الهجري. بني املقد�س، ت�لت منا�صب الق�صاء والإ

امل�صادر الرئي�صة

كمال عرفات نبهان واآخرون، ندوة الرتاث العربي املخط�ط يف فل�صطني، القاهرة: معهد املخط�طات   -1

العربية. )ومنه ال�صتفادة الكربى يف اإعداد البحث(.

�صلح الدين املنجد، املخط�طات العربية يف فل�صطني، بريوت: دار الكتاب اجلديد.  -2

فهار�س املخط�طات العربية يف العامل، ك�ركي�س ع�اد، الك�يت: معهد املخط�طات العربية.   -3
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�شــعر:

�سمفونية فل�سطني 

عربية.. عربية 

ق�شة :

�رصير النجاة 

عرو�س املطر

�سليمان العي�سى

هارون ها�سم الر�سيد

جمال �سعيد حماد

طر�س هيفاء الأ
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ْد ذاَت يوٍم.. �سَقَط اخَلْنَجُر يف قلب اجَل�سَ

ْد.. ر�ُس اجَل�سَ كانِت الأ

كلى التي نا املذبوحُة الثَّ اأر�سُ

َبْد متتدُّ من حزِن الزَّ

َبْد يف اأغاديَر.. اإىل حزِن الزَّ

�ساعر العروبة الكبري.

�سمفونية فل�سطني

)حتية ملحمود دروي�ش(

❁

ò

❁

�سليمان العي�سى
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َجْن اِت ال�سَّ ، وَغ�سَّ يف خليج التْرِ والُدررِّ

ه، يف �سهقِة اجلرِح، َوَطْن كلُّ

�لري������ُح �لغريب������ُة �لعاتية تر�ف������ُق �سقوَط 

�خَلنَْج������ر يف قلب �جَل�َس������د.. �لَغزو �ل�رص�س 

يجت������اح.. و»�سمفوني������ُة فل�سط������ن«.. جتمع 

أ �ملقاومة، بنرَبتها �لتي  �أوىل �رَصَباته������ا، وتبد�

�س������وف ت�ستع�سي على �ملوت.. نربةٌ جت�سدت 

يف عبارة �سعرية و�حدة، �أطلقتها »�سمفونيُة 

فل�سط������ن«. قالت �لعب������ارة للخنجر وهو يف 

أنا عربي«. ْل � قلب �جل�سد، قالت له: »�َسجِّ

ومنذ ذل������ك �ليوم.. تت������و�ىل �لطعنات.. 

وحتاول �لريح �لغريبُة �لعاتية �أن ت�سحق كل 

�سيء يف طريقها.. تزجم������ر تق�سف، وتقتلع 

ْل..  كل �سيء. و�لعبارةُ �ل�سعرية �سامدة: »�َسجِّ

أنا عربي«. �

❁    ❁    ❁

وحتل النكبة..

»�سمفونية فل�سطن«.. تو��سل رحلتها يف 

دنيا �لغربة و�لت�������رصد، بعد �أن فقدت بيتها، 

وقريتها، و�سدر �أمها، وقهوةَ �أمها، ولكنها مل 

تفقد نربتها �خلالدة �لتي ظلَّت جتلجل:

مني حديُد �سال�سلي »وطني، يعلرِّ

عنَف الن�سور، ورقَة املتفاِئِل

ما كنُت اأعِرُف اأن حتَت جلوِدنا

ميالَد عا�سفٍة، وعر�َس جداوِل«

واألتقي »�س���مفونية فل�س���طني«.. الت���ي »َخَلعت 

رْتها..« معاِطَفها اجلباُل وَدثَّ

األتقيتها.. يف كل مكان من اأر�س العرب..

يتالقى �ملُ�������رصَّد�ن.. يف دم�سق، وبريوت، 

وتون�������س،  و�سنع������اَء،  و�لقاه������رة،  وبغ������د�د، 

و�جلز�ئ������ر، نعم.. يتالقى �مل�������رصَّد�ن يف كل 

مكان، وي������ذوب �جلرُح �ل�سغ������ري يف �جلرح 

�لكب������ري، ويُ�سعدين، وميلوؤين ثق������ًة بالغد، �أن 

��ستمع �إىل »�ل�سمفونية« �مل�رصدة، �لتي حتمل 

أمه������ا، وهي تطري  قريته������ا �ملدّم������رة، وقهوةَ �

فاق، حتى ت�سب������ح خفقًة يف كل قلب،  يف �لآ

و�رصخَة مترٍد �ساعرة يف �أرجاء �لدنيا، وتُقر�أ 

يف �أكرث من �أربعن لغة من لغات هذ� �لعامل.

وذ�ت يوم.. يفاجئن������ي �لنباأ.. كما فاجاأَ 

�جلمي������ع.. �أن �ل�سمفونية ق������د توقفت، و�أن 

أُطِرق.. وغيمُة  حممود دروي�س ق������د َرَحل.. و�

قول: ني.. لأ �حلزن تلُفُّ

�سوت فل�سطني ال�ساعر.. املدّوي..
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حمم���ود دروي����س مل يرح���ل.. واإنا ب���داأ احلياَة 

ن.. الآ

و�أمتتم بيني وبن نف�سي هذ� �ملقطع من 

ق�سيدة قلتها ذ�ت يوم:

َلتي التي ماتت على ُعُنقي.. اأراأيَت ِمْق�سَ

وما ماَت القتيُل..

ها.. ُ اإين اأُحا�رصِ

وتعرُف، وهي َتْذَبحني،

َمِن الباقي؟

وَمْن منا يزوُل؟

❁    ❁    ❁

ول..  �إىل �سديقي.. �ساع������ر فل�سطن �لأ

�أهدي هذه �ملقاطع م������ن ق�سيدة يل بعنو�ن 

أمل يكن هو �لفل�سطيني  �لفل�سطيني �لطائر.. �

ألَّ  �لطائ������ر، �لذي �ساء له �لبغ������ي و�لعدو�ن �

ي�ستقر يف مكان؟

تقول �لق�سيدة:

يف الَغْرِب.. يزرعوَنْك

يف ال�رصق.. يزرعوَنْك

باْب يف الَعتَماِت ال�سوِد، يف ال�سَّ

يف َرْجفة احِلَراْب

َتودُّ لو متحوَك من ذاكرِة الرتاْب

ومن ُروؤاهم..

هداْب حينما تنطبُق الأَ

عليَك كابو�سًا، وُحْلمًا اأدمَن العذاْب

لكنَك.. الباقي على الزمِن

حكايَة الوطْن..

يا رائَع ال�سقاِء وامِلَحْن!

يا �سيَد ال�سقاِء وامِلَحْن!

حكاية ال�سعب الذي يقا�سم ال�سماْء

بقاَءَها.. وُيبدع احلياة

ِف.. من دمِه امُلَجفَّ

املذروِر يف �سمرِينا..

ويف �سمرِي قاتليِه..

ُيبدع احلياْة..

❁    ❁    ❁

يا اأيها املذروُر يف �سمرينا

.. ر�سِ ويف �سمرِي الأ

يا َلَهْب..

ُر الَعَرْب يطهرِّ

ّرق الَعَرْب يوؤ
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ورَة الزلزاِل يف َجَنازِة الَعَرْب يا �سُ

يف ال�رصق يزرعوَنْك

يف الغرِب يزرعوَنْك

وراَء �سمِت ال�سمِت، والن�سياِن، يزرعوَنْك

يا هجرَة اجلذوِر يف الرتاْب

يا ق�سة العذاْب!

َتَناثري يف حلمنا، يف دمنا الف�سيْح

يف َعتماِت الوطن »الزنزانِة« اجلِريْح

جفاْن ن اأطبقوا الأ ع�ساُهُم اإِ

نِع القتِل.. يف َم�سْ

الذي يدعونه الزماْن

ماْن ي�ست�سعروا الأ

ع�سى َيُد القاتل ت�سرتيْح

لْه من ق�سة امَلْيِت الذي يقا�سُم الإِ

بقاَءه.. وُيبدع احلياة

من دمه املذروِر يف كل اجلهاِت ُيبدع احلياْة

❁    ❁    ❁

ها الطائُر من َدٍم اإىل َدِم يا اأيُّ

خمريًة يف َرِحم الرتاْب

خمريًة.. ي�سنعها العذاْب

حتى اإذا ت�سَقَق ال�سباْب

وانح�رصت مواطُئ النعل عن الرقاْب

رقم« ، وناَب »الأَ ُغ ال�سمَّ وجاء جيٌل مي�سَ

ويرفع احلراْب..

َل ماذا كاْن؟ من دون اأن ي�ساأَ

وما الذي يكوُن؟ اإنَّ املوَت واحلياَة تواأَماْن

حينئٍذ.. تكوُن اأنَت الرعَد وامَلَطْر

ِب.. والثمْر واخِل�سْ

ُر الربيْع حيَنئٍذ.. ُتَفجرِّ

تعوُد باجلميْع..

يف قب�سٍة من اأَلٍق، ومن َدٍم، تعوُد باجلميْع

َن.. كي ت�سيْع َفْلينرثوَك الآ

يف َوْهمهم.. يف ُعْقِمهم.. ت�سيْع

يا اأَيها الطائُر من َدٍم اإىل َدِم

ها ال�سعُب الذي يا اأيُّ

ُي�ساطر ال�سماْء

ِعناَدها.. وُيبدع الِغَناْء

¥µ
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-1-
ع������رب������ي������ة ي���������ا ق��������د���������س م�����ه�����م�����ا دب������������روا

ل�����ك يف اخل�������ف�������اء.. وه�����ي�����ئ�����وا.. وت����ن����ك����روا

ع�������رب�������ي�������ة.. ك������ي������ف امل�������������������اآذن ت�������س���ت���ب���ى

ك�����ي�����ف ال�����ق�����ب�����اب ت��������ب��������اح.. ك�����ي�����ف امل����ن����ر

ع����ل����ى اإل  ن������ب�������������س������ة  م�����������ا  ع��������رب��������ي��������ة 

اأب������������������واب م�����������س�����ج�����دك ال������ط������ه������ور ت���ك���ر

ال�ساعر الفل�سطيني الكبري

عربيـــــــة.. عربيـــــــــــة

❁

ò

❁

هارون ها�شم ر�شيد
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���رصع��ة واأي  ب���ن���ا..  ي�����راد  م�����اذا 

تر�سى باأن يخزى اجلهاد ويقهر

خ��راف��ة واأي  ب���ن���ا..  ي����راد  م����اذا 

م��ا ي��ف��ر���س��ون.. وم���ا ت���راه يدبر

-2-
حمتدا �سماء..  اأر���س��ًا..  عربية 

ُي�����س��يء ويزهر ع��م��رًا وت��اري��خ��ًا 

ع��رب��ي��ة م���ا دق ب���اب���ك غ��ا���س��ب

ك������ر الأ ال����ع����ن����اد  وزل�����زل�����ه  اإل 

ق���د ح���اول���وا يف حملة ع��رب��ي��ة 

حممومة يومًا، وعنك تقهقروا

ج�����اوؤوك م���ن اأق�����س��ى ال���دن���ى يف

هجمة، همجية وحتالفوا وتاآزروا

ال��غ��زاة عزيزة فوقفت يف وج��ه 

و�سمدت، فاندحر الغزاة تك�رصوا

وقد همو  اأي��ن  ال�سليبيون  اأي��ن 

ذه���ب���وا ف��م��ا ل��ه��م وج����ود ي��ذك��ر

وال���ي���وم ع����ادوا م���رة اأخ����رى كما

ال�سالل ت�سرتوا ج��اوؤوا.. برايات 

واأمامهم خلفهم  »يهوذا«  جاوؤوا 

وب���ه ب��ف��ري��ة م���ا ي�����س��ي��ع ت��ن��ك��روا

ج���������اوؤوا ب�����اأح�����الم م��������زورة ل��ه��م

وامل�سدر املقتفي  و�سل  �سلوا.. 

معامل ت�سيع  ب���اأن  يحلمون  ك��م 

ل��ك ���س��اده��ا ���س��ع��ب ع��ظ��ي��م خري

اأن���ت مناره ����س���الم  ه��ي��ه��ات.. والإ

ول�����������واوؤه.. وامل���ل���ت���ق���ى وامل��ح�����رص

ما »مكة« من غري ا�سمك يا ترى

زهر« اأو ما »املدينة« دونه ما »الأ

»اأق�ساك« وغري رحابه من غري 

تقدر كيف  جتوز  ال�سالة  كيف 

ك��ي��ف امل������اآذن ه���ل ي��ح��ل اأذان���ه���ا

�رص ويوؤ يغل  ق�سى  الأ وامل�سجد 

راأ�سها العروبة ل تطاأطئ  كيف 

ت��ت��ف��ط��ر ل���ه���ا  واأق�����دا������س  ذًل.. 

وب�����اأمي�����ا ح����ق ت���دي���ر ظ��ه��وره��ا

ح��ت��ى ي���دم���رك ال���ع���دو وي��ق��ه��ر

اأركانها وط��دت  العروبة..  فيك 

ف��اأق��ي��م ب��ي��ت ف��ي��ك اأ���س�����س منر

-3-
ع��رب��ي��ة ي���ا ق��د���س م���ا م���ن رم��ل��ة

ط��ه��ر الأ ال���زك���ي  و���س��م��خ��ه��ا  اإل 

دمنا جرى فيها.. فاأثرى نب�سها

واأح���ال���ه���ا ن�����ورا ي�����س��يء وي��ب��ه��ر

نبتها دمنا جرى فيها.. فرعرع 

ب��احل��ق.. ي�����رصق رائ��ع��ًا.. وينور

وماتنا حياتنا  اأن���ت  ق��د���س  ي��ا 

من غري وجهك.. ن�ستهان وننكر
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ك��اب��رًا ع��ن كابر ج��ل��ك  خ�سنا لأ

هول اجلهاد.. فما نكل ونح�رص

ا�ست�سهدوا اآلف الرجال  اآلف.. 

ال��ع��زي��زة تن�رص ل��ت��ظ��ل راي���ت���ك 

�ساخمًا بالعروبة  وجهك  ليظل 

يزهو على الدنيا يتيه ويفخر

�سوتنا امل��ك��ر  ج��ب��ل  يف  ل��ي��ظ��ل 

ي��ع��ل��و ع���ل���ى اأ����س���وات���ه���م وي��ك��ر

-4-
بغى ولو  حتى  قد�س  يا  عربية 

الباغي العتي.. واأفح�س امل�ستعمر

ع��رب��ي��ة م��ه��م��ا حت��ي��ك اأ���س��اب��ع

اأغر وين�سج  ���رص..  من  الليل  يف 

ع���رب���ي���ة م���ه���م���ا ي�������س���ل م��غ��ام��ر

ويحيد عن درب ال�سواب ويفجر

ويفرتى القائلون..  يقول  مهما 

م��زّور عنك  وي�سيع  متحذلق.. 

ال���ف���دا اأن  ع���ل���م���ت���ن���ا  ع���رب���ي���ة 

وَم��ْع��َر ال�سليب  احل��ق  اإىل  درب 

وب�����اأن�����ه ب�����ال�����ّدم ل���ي�������س ب���غ���ريه

وط��ان من ذل الدخيل حترر الأ

ن�����ا ع���رب���ي���ة م��ه��م��ا ب���ن���ى اأع�����داوؤ

»امل�ستوطنات« العاليات.. واأكرثوا

خالدا يبقى  العربي  تاريخك 

اأب��������دا ب�����اآي�����ات ال�����ف�����داء ي��ب�����رص

-5-
ه��ن��اك ب�سرهم اأه��ل��ي  ع��رب��ي��ة 

و�سمودهم.. حملوا اللواء وكروا

ن�����ادوا.. ول��ي��ل��ه��م ط��وي��ل مرعب

�����رُّ وال���غ���ا����س���ب���ون.. حت��ك��م وجَتَ

ذى ع��رب��ي��ة.. ق��ال��وا واأن���ي���اب الأ

ت��غ��ت��ال اأم��ن��ه��م احل��ب��ي��ب وت��ق��ر

ع��رب��ي��ة »ع���م���ٌر« ب��ب��اب��ك واق��ف

وياأمر فيك  التاريخ  على  ميلى 

و»اأبو عبيدة« وال�سحابة حوله

ف��ي��ك جتمهروا ب��ال��ق��راآن  ب���اهلل 

حملوا اإل��ي��ك ال��ع��دل اأرف���ع راي��ة

ت��ب��ق��ى ع��ل��ى م��ر ال���زم���ان وتعمر

م��ني ووط��دوا م��ن الأ واأت���وك ب��الأ

ح��ك��م��ًا ب����اآي����ات ال���ك���ت���اب ي��دب��ر

-6-

قبلة اأول  احل���رم���ني  ث���ال���ث  ي���ا 

ون�سغر نهون  ت��رى  للم�سلمني.. 

ب��ال��ع��ه��ود بعهده ت��ف��رط  وت����رى 

ُع���م���ري���ة.. ت����روي ل���ن���ا.. وت��ك��رر

ق��د ن���ورت ت��اري��خ��ن��ا.. وت��راث��ن��ا

ت���زال تنور ال��ع�����س��ور.. ول  ع��ر 



عربيـــــــة.. عربيـــــــــــة

313 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

ويل يا قد�س يا وطن النبيني الأ

حملوا اإىل الدنيا ال�سياء وب�رصوا

يا قد�س يا وطن الرجال اأ�ساو�سا

ب���ي واأن���ذروا ذادوا ع��ن احل��ق الأ

ع��رب��ي��ة م��ه��م��ا ت��ك��ال��ب��ت ال��ع��دى

املتجر ال���ظ���امل  وت����اه  ع�����س��ف��ا.. 

رب����وة اأو  ع��������دوة..  م����ا  ع���رب���ي���ة 

َم��َع��َرَ اأو  ملتقى  اأو  منحنى..  اأو 

وت������اأم������ل ت����ل����ف����ت  وف������ي������ه  اإل 

م����ن����ا.. واإح�������س���ا����س وح�����ب اأك����ر

اأحالمنا خطواتنا..  اأنفا�سنا.. 

وال����ذك����ري����ات.. ت��ط��ل��ع وحت�����رص

-7-
اإذا ب��ه��وا  كفيلة  اأن���ت  ق��د���س  ي��ا 

تعذروا املنجدون  الرجال..  عز 

نى اأين الغزاة.. اأتوك من كلرِّ الدُّ

ح�سدوا �سفائنهم اإليك واأبحروا

األ����وي����ة لهم وجت���م���ع���وا وال�������رص 

يف بابك املو�سود حطوا ع�سكروا

زمنا.. واأنت الطود ي�سمخ �سامدا

وي���رده���م.. وي�����س��ده��م.. وي��ك��رر

لأ جن���م ف���ار����س اأم���ة ح��ت��ى ت������الأ

ي��ن��ور راح  ال��ظ��ل��م��اء  ح��ل��ك��ة  يف 

وبدا »�سالح الدين« ي�رصع �سيفه

تتفجر ���رصخ��ة  اأك�����ر«  »واهلل 

ومرحبا ال�سالم  قد�س  يا  لبيك 

ينفر ل  من  ووي��ل  بالعاديات.. 

تهدم الغا�سبني  ح�����س��ون  ف����اإذا 

تبعرث ال����ّدارع����ني  ح�����س��ود  واإذا 

الهزمية خلفهم واأذي��ال  دح��روا 

تقهقروا اإليك  ج��اوؤوا  ما  وميثل 

وارد اأو  �����س����ارد  م��ن��ه��م  ع�����اد  م����ا 

م���ر ال���زم���ان ع��ل��ي��ه��م وحت���ج���روا

م�رصع فوقك  »واملعراج«  وبقيت 

وي�سهر ع��ل��ي��ك  ي��ح��ن��و  اأع���الم���ه 

ن���ب���ي���اء ���س��واخ�����س وحم��م��د والأ

طهر اأب�سارهم لك و»ال��ُراق« الأ

يا قد�س مذ اأ�رصى النبي »ت�سوقا«

وتنور تهتدي  ب��ك  وال��دن��ى  ل��ك 

يا قد�س اأبواب ال�سماء جميعها

يف �سقفك الزاهي ت�سيء وتبهر

-8-
ج���ي���ال لنا م����اذا ن��ق��ول غ����دًا لأ

وتنظر النهار  ترتقب  الغيب  يف 

دن�ست م��ا  اإذا  ل��ه��م  ن��ق��ول  م����اذا 

املنكر عليها  وم�����س��ى  اأق��دا���س��ن��ا 

واإذا »حخامات« اليهود حتكموا

ق�سى احلبيب و�سيطروا يف امل�سجد الأ



عربيـــــــة.. عربيـــــــــــة

العــــــدد 544 كانون الثاين   3142009

وتهدمت قد�سنا  اأب��ي��ح��ت  واإذا 

املنر ودي�����س  م�سجدنا..  واأذل 

اأذي��ال��ه��ا مل��ل��م��ت  ال���ع���روب���ة  واإذا 

املقمر ال�سهاب  وهوى  وتقهقرت 

-9-

ترى يا  اأم  اأ�سامع  الكبري  وطني 

ت��ت��اأث��ر ل  ذان  الآ ب����ك  ���س��م��ت 

واأرومتي عروبتي  الكبري  وطني 

ب����ات����ت م����ه����ددة واأن��������ت م��ق�����رص

القد�س كيف القد�س ي�سبى وجهها

نتفجر ول  ���س��م��ت  يف  ون���ظ���ل 

جدنا مبا اأ�سطعنا.. وما زلنا هنا

يف القد�س بالدم الطهور ن�سطر

جبالها فوق  القد�س  يف  هنا  اأن��ا 

نع�سكر ال���زم���ان  اأب����د  ووه���اده���ا 

ندعوك يا وطن العروبة فانتف�س

وا�رصب ب�سيفك فالعداة جتروا

-10-

م��ن قائل ك��م  ق��د���س  ي��ا  عربية 

تتفجر ودم��������اوؤه  ق���ال���ه���ا..  ق���د 

يل الآ اأطلقها  قد�س  ي��ا  عربية 

وكروا خمل�سني  مانة  الأ حملوا 

على ح�سدوا  ول��و  حتى  عربية 

نتقهقر ف��ال  ال��دن��ي��ا..  اأب���واب���ك 

القوى اأق���وى  ول��و  حتى  عربية 

خطر زعمت فنحن احل�سم نحن الأ

عربية يا قد�س خمطوط على

وجناتك احلرف الكرمي م�سطر

ت��ع��ت��ل��ي اأك��������ر«  »اهلل  ع���رب���ي���ة 

وتنذر ال�ساخمات  اجلبال  قمم 

ال��زم��ان ع��زي��زة تبقني م��ا ب��ق��ي 

دب��روا اأو  حاولوا  مهما  قد�س  يا 
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أ�سم������ر �للون �رصق �أو�سطي كما يحلو للبع�س و�سفنا. ج�سده نحيل »جلده  �

أبو �أيوب( �لذي يتو�سط �لرجال  وعظم« يبت�سم �سدفة يتحدث نيابة عن خاله )�

مر �لناهي،  أتو� معي خلطبة فاطمة، حد �لفيد وعقد وعزم وكاأنه �لآ �لذي������ن �

بع������د مغادرة �لرجال بتمام �خلطبة بقي������ت يف منزل �خلطيبة، لي�س للجلو�س 

معه������ا، بل �لف�سول �س������دين ملعرفة �سلطة �سعبان على �لعائل������ة �لتي �ست�سبح 

وىل للهدوء �ساألت خطيبتي، عن �سطوة �لر�أي خلالها  عائلتي، عند �للحظة �لأ

 باحث وقا�س فل�سطيني

�ســــــــرير  النجــــــــاة

❁

ò

❁

جمال �سعيد حماد
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أم �أيوب  أبا �أيوب مناد�ته، و� أبناء � حيث �أحب �

عمته وبكرها �سهيد.

فاطم������ة حماتك حتبك من������ذ فرتة ولن 

تبخل علي������ك بليلة �سمر تق�س عليك حكاية 

خايل �لتي ل نعرف عنها �لكثري.

أ�سعد �هلل م�ساك، ما حكاية دلل  حماتي �

أياد عليكم، وهو جد وقد جتاوز  أبو � و�سطوة �

�لعقد �خلام�س.

آه يا ولدي »وبح�������رصة تتلوها  أي������وب � أم � �

زفرة ح������زن« �حلمد هلل �لذي جعل �سقيقي، 

قبل �لنكب������ة ب�سنتن متحم�س������اً ل�رص�ء �رصير 

ينام عليه ويتفاخر على �أقر�نه �لذين ينامون 

ر�س، ومل يكن يومها يعلم �أن �ل�رصير  عل������ى �لأ

�سيكون ح�سنا لول������ده �ل�سغري، كنا يا ولدي 

يومها منتهن من �حل�ساد، وكما تعلم عي�سة 

أ م������ع نهاية �ملو�سم.  �لفالح������ن وحياتهم تبد�

أبو عم������ر ممازح������اً »�إي�س ميا  فج������اأة دخل �

�سهرك �جلديد �أخذك منا«.

أم �أيوب تعال يا ولدي و�جل�س، �ساأحدثكم  �

عن �بن �أخي قبل �أن نلجاأ �إىل لبنان يف �لثماين 

ربع������ن، حيث كنا نعي�س بهناء وهدوء يف  و�لأ

منطق������ة �إ�سبع �جلليل نفل������ح ونزرع، حياتنا 

جميل������ة وم�ستقرة �إىل يوم جاءنا ل نعلم عنه 

مل و�حل�������رصة، �سمعنا عن �ليهود وما  �سوى �لأ

نف�س، �سمدنا  يفعل������ون من خر�ب وقت������ل لالأ

يف بيوتنا ر�ف�سن �ملغادرة مهما �سمعنا عن 

�حلرب، وكان �أخي من وجهاء �لبلد حري�ساً 

على ع������دم �ملغادرة، خا�سة وهو فرح باأبنائه 

�لع�رصة و�ل�رصير �جلديد، وح�ساده �ملربح.

فجاأة �نقطع �لتيار �لكهربائي حيث يعي�س 

لبنان حالة من �حلرب و�لتقنن �لكهربائي، 

دخل������ت �لعرو�س و�لقندي������ل بيمينها و�لقهوة 

بي�سارها.

أم �أن  أمل تنته������و� من خطيب������ي؟ � فاطم������ة �

�لرو�ية �أخذته مني. 

أب������و عمر �جل�س������ي يا �أخت������ي فخالنا له  �

حكاية �سيقة.

تتابع �حلماة �رصده������ا و�حلزن ل يفارق 

حمياها

�سوت �ملدرع������ات وجنازير �لدبابات يف 

أزيز �لر�سا�س  كل زو�يا �لقرية وكل بيت �سمع �

و�لقذ�ئف دكت معظم �ملنازل دكاً حتى �أ�سبح 

هل من �سدة  ر�س وهرع �لأ �لعايل م�ساوياً لالأ

�لفزع �إىل بيار�ت �لقرية وحقولها.

أم �أيوب منذ جف������ت دمعتها على بكرها  �

�ل�سهيد تعود دمعتها كرمية رغم مرور خم�سة 

عقود على �حلدث، منزل �سقيقي كومة من 

ثاث  �حلجارة و�رصيره �جلديد مغرب�ً وقطع �لأ
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متالأ جميع نو�حيه، لحياة يف �لبيت �لوجيه 

أ�سالء يا ح�رصتي،  بناء جميعهم � وزوجته و�لأ

�سالء  أه������ل �لقرية �لناجون يجمعون �لأ أ � وبد�

غطية..! يف ما تبقى من �لأ

عو�م �خلم�س������ة لي�س بن  �سعب������ان ذو �لأ

أ �لبحث و�جلميع يعودون  �جلثث �أين هو؟ وبد�

بدون �إجابة و�حلزن و�لقلق يعرتيهم.

ول و�أذن لع�رص �ليوم �لثاين،  مر �ليوم �لأ

ج������اع �سعب������ان فا�سطر للمغ������ادرة من حتت 

�ل�رصير.

أ�سعث  �رصخ خمتار �لقرية فرحاً وهو �أغرب �

من عن������اء �لبحث �إن �رصير عبد �لرحمن قد 

حما ولده �سعبان.
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نحاء؛  حركة تن�سط بو�سوح د�خل �ل������د�ر؛ �أج�ساد تعرب �لغرف وجتوب �لأ

�ن�سغ������الً بحفلة �خلطوبة هذ� �ليوم.. و�أخ������ري�ً تنطلق �لزغاريد لتعلن خروج 

أبو وهد�ن؛ �مل�ست�سيف للحفلة. ورويد�ً رويد�ً.. هدوء ي�سود  �لعرو�س حتى د�ر �

أ�سه فوق و�سادة �رصعان ما يغادرها؛ يرفع  أبو نادر ر� �أجو�ء �ملنزل ثانيًة؛ ي�سع �

أم نادر هل نور�ن معك ؟(. �سماعة �لهاتف.. ثم: )�

أنني تركتها عندك؛ تلعب �أمام �لد�ر(. - )ماذ� ؟ لكنني �أخربتك �

- )ل باأ�س؛ �ساأخرج لروؤيتها(.

قا�سة فل�سطينية

عــــــرو�س املطــــــــــر

❁

ò

❁

طر�ش هيفاء الأ  
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- )�ت�سل بي حالً(.

حّث �خلطا م�رصع������اً؛ كان �جلو يو��سل 

أبو  ��ستالب �لدفء �لر�حل مع �ملغيب؛ يطلق �

نادر �لعنان لنظ������ره فريمي به هنا وهناك.. 

يهرول.. يدور حول �لد�ر؛ تهبُّ يف �سدره نار 

أبو نادر: )نور�ن..  مل يعهدها من قبل؛ ي�سيح �

حبيبتي نور�ن.. ول جميب!(.

كان������ت �لريح حتي������ك غيوم������اً �سود�ء يف 

فق.. يع������ود �إىل �ملنزل؛ يو��سل �لبحث يف  �لأ

كل ز�وية فيه؛ يت�سل باجلري�ن؛ نور�ن لي�ست 

يف �أي مكان هنا!

أم ن������ادر: )�ساعت  يقط������ع �حلفل �رص�خ �

ن������ور�ن..( فينتف�������س �جلمي������ع متناثرين يف 

أنح������اء �ملنطق������ة.. قالت �حلاج������ُة �أم عطا  �

أثناء  أنه������ا �ساهدت �م������ر�أة حتدث ن������ور�ن؛ � �

ن�رصها ملالب�������س �لغ�سيل.. ميّر �لوقت عوياًل 

ويهدر �لرع������د عند منت�سف �لليل؛ ويو��سل 

�لغيم نزيفه؛ و�لهات������ف ل يهد�أ عن �لرنن؛ 

أ�سها من �للطم  أم ن������ادر مل ترحم حط������ام ر� و�

أًة قام������ت بخطف  و�ل�������رصب. قي������ل �إن �مر�

نور�ن؛ �بنة �لثمانية �أعو�م؛ وت�سليمها ل�سيارة 

فو�ه جتيد متزيق  جي�س �إ�رص�ئيلية. وبد�أت �لأ

ع�ساب بحكايا وق�س�س ل نهاية لها. �لأ

أيام؛ ق�سف خربٌ ر�أ�س  و�أخري�ً بعد ثالثة �

أم ن������ادر؛ مف������اده �أن ن������ور�ن خمتطفة د�خل  �

خ�������رص، و�رصعان م������ا كانو� على  �خل������ط �لأ

موعد برج������اٍل لقيادتهم �إىل هناك يف �ليوم 

أم نور�ن �رصح تفا�سيل مالمح  �لتايل. كررَّت �

�بنتها �لغالية:

)كانت تلب�س بلوزة حمر� �سوف.. وبنطال 

خممل.. وجزمة ب�سح������اب.. وجهها حنطي؛ 

�سعرها خرنوبي �للون؛ يهدل على كتفيها..( 

وت�سمتها غ�سة ثم بكاء �أخر�س..

ر�������س ب�رصعة  كان������ت �ل�سي������ارة تطوي �لأ

أه������وج.. رنَّ هاتف �لرج������ل �ل�سائق:  كرجل �

أية منطقة؟ نعم نعم.. �سكر�ً يا  �سحي������ح! يف �

�سديقي(.

مل د�خل خو�طرهم؛ فح�سب  ��رص�أبَّ �لأ

أناخ������و� �مل�سيبة.. �عرتى  أنهم قد � �جلمي������ع �

توت������ٌر و��سٌح حمي������ا �لرجل �لث������اين بجانب 

�ل�سائ������ق؛ عندما ُعرف مكان ن������ور�ن. وكاد 

�لو�ل������د�ن يخرتقان �ساج �ل�سي������ارة للطري�ن 

�إليه������ا. كانت �أ�سابع �لرج������ل �لثاين ت�سغط 

على هاتفه بع�سبيٍة ونزٍق بد� على تفا�سيل 

وجهه؛ معطياً �سارًة من حمموله خان بها كل 

�مل�ساعر وكل �سيء ب������ال ��ستثناء، �هتالت �أم 

ن������ور�ن من عدم تفاعل������ه معهم وما يجري.. 

وبعد ف������رتة وجيزة؛ كانت �إط������ار�ت �ل�سيارة 

أة �سمر�ء  أ�سندته �سو�عد �مر� أ �أمام بيت � تهد�

عربي������ة؛ بدت قوية.. ته������رول �إليهم ثم تطل 

أ�سها من نافذة �ل�سيارة؛ تنظر بعن لي�ست  بر�

حزينًة ول ر�جية.. لي�ست �آملة.. ول يائ�سة؛ 
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قال������ت ب�سوٍت له������ث: )�هلل يحمل معكم.. 

ن قب������ل خم�س دقائ������ق �ساهدتهم يحملون  �لآ

طفل������ًة وي�سعونه������ا يف �سي������ارة �نطلقت نحو 

أم ن������ور�ن؛ وجتدد بكاوؤها؛  �لغرب.. فزعت �

�أم�سكها زوجها من كتفها بحناٍن متعب.

بينما كان �لرجل �لثاين مثل �لذي فوؤ�ده 

ه������و�ء؛ وكان د�ئم������اً يجيد تقم�������س �حلالة 

�لعك�سي������ة للبقي������ة �ملوجودي������ن يف �ل�سيارة.. 

وهكذ� �قتات������ت هذه �لعائلة لقم �ملعاناة بن 

�سفر�ت مق�س هذ� �لزمان �لغادر؛ وبن خرب 

عاج������ل بوجود نور�ن يف م������كان معن؛ وبن 

نتيجة كارثية تو�سلهم �إىل طريق م�سدود.

كانت غر�ب������ة �ملو�قف �مل�ستجدة؛ تفر�س 

أب������ا نادر  نف�سه������ا عل������ى �لو�ق������ع؛ حت������ى �إن �

وزوجت������ه و�ل�سائق قد هج�������س يف �سدورهم 

�سيء م�سرتك نحو ذلك �لرجل �ملر�فق لهم؛ 

فكان������ت كلُّ �لعيون توجز �لكالم؛ لت�سعه يف 

قف�س �لته������ام؛ فالطال�س������م �ملمتدة خالل 

خ�������رص كانت حركاته تفكها.. ومن  �خلط �لأ

ثم تف�سح������ه. �أما رحل������ة �ملخدوعن فتبقى 

�سقيًة طويلة.

أبو نادر؛ حت������ى �أقعد�  أم ن������ادر و� تعب������ت �

ي خرب؛ كي ينق�سا على  منتظرين مرتقبن لأ

�لطرق بحثاً عن �لغالية نور�ن.

يام.. قي������ل �أن �خلاطفة قد  وبَُع������دت �لأ

�رص�ئيل������ي؛ وقي������ل �إنها  �ُسلِّم������ت للجي�������س �لإ

جمنونة.. لك������ن خرب �إط������الق �رص�حها فيما 

بعد؛ ثم ق�سة قتلها �لغام�س )�لو��سح( دون 

ع������ودة �لبنت؛ و�سع �لنق������اط على �حلروف 

كع������ادة كل �لق�س�س هناك!!.. لكن و�قعهم؛ 

أبق������ى �أخبار �لطفلة  �ملفرو�������س ب�سكل قا�س �

حبي�سة �ملجهول.

�س������ار�ت �ل�سود�وي������ة �لتي  ورغ������م كل �لإ

أم نادر يف نف�سها �أن  مال؛ �أوج�ست � حتطم �لآ

�بنتها �ستعود.. هكذ� هي قررت!!..

ن������ور�ن �ستبق������ى عرو�س �ملط������ر؛ تت�سح 

بالغي������وم؛ علها تهطل يوماً على �سطح �لد�ر؛ 

لتن������زع طرحة �لغي������م �لبي�س������اء؛ فت�ستحيل 

حقيقة؛ ج�سد�ً مفعماً بحر�رة طفولة جديدة؛ 

در�ج؛ لت�رصخ: )�أمي.. �أمي  فتهبط عل������ى �لأ

ن تفكر كيف  لق������د عدت(!!.. لعل ن������ور�ن �لآ

أين �أنت يا نور�ن؟؟.. ل بد  �ستح�سن �أمها.. �

خبار  �أنك تختزنن كّماً هائاًل من �لعمر، �لأ

أع������رف �أن �لن�سيان لن يجد  و�لذكري������ات.. �

�سالته يف خميلتك؛ فعم������رك و�لوقت �لذي 

توقف زمنك عنده؛ وقت �ختطافك؛ لهو كفيٌل 

باأن يحفر يف �أخاديد عروقك كل �لتفا�سيل 

هل و�لبيت.. �ل�سارع و�ل�سجر..  �حلبيبة؛ �لأ

�سوف تعودين يا نور�ن.. لتن�سبن مق�سلة ملن 

فقدو� مظاهر �لكر�مة كي ي�سبحو� مكبَّلن 

منقادين ل�سهو�تهم وللغرباء، فيكون �لق�سا�س 

أيامك. روك ق�رص�ً عن �أحلى � ممن هجَّ
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�سالم القد�س قبل الإ

�سليون  متتع������ت �لقد�س على مر �لتاريخ بقد�سي������ة كاملة، وكان �سكانها �لأ

لف �لثال������ث ق.م. وقد �سميت د�ر �ل�سالم  �ليبو�سي������ون، من �لكنعانين منذ �لأ

أور�ساليم باللغة �لكنعانية �لقدمية، بل باللغات �لعمورية. ثم كان ملكها »ملكي  �

�سادق« قد �آمن بالتوحيد، وكان هو »�لكاهن هلل �لعلي« ق19 ق.م. ولعله �أول 

أور�سامل. من �أطلق على �لقد�س ��سم �

هوية القد�س

من خالل من�شاآتها املعمارية

باحث ومفكر ورئي�س جمعية اأ�سدقاء دم�سق. ❁

ò

❁
د. عفيف البهن�سي
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كان������ت فل�سط������ن قب������ل �لفت������ح �لعربي 

ممر�ً للقو�فل �لعربي������ة تاأتي من �أنحاء �سبه 

�جلزيرة �لعربي������ة. وكان �مل�سافرون يقيمون 

فيه������ا بع�ساً م������ن �لوقت وتك������ون لهم جتارة 

�سطخري  وم�ساهرة م������ع �سكانها. ويقول �لإ

�إن ها�سم بن عبد من������اف و�لد جد �لر�سول 

أبا �سفي������ان و�لد معاوية  دف������ن يف غزة. و�أن �

��سرتى �سيعة يف �لبلقاء يقال لها بقن�س، كما 

أن�ساأ عمرو ب������ن �لعا�س ق�رص�ً يف بئر �ل�سبع  �

أ�سماه »عجالن«. �

�سالم �أ�سبح للقد�س منزلة خا�سة  ومع �لإ

�رص�ء  آي������ة �لإ عن������د �مل�سلمن بع������د �أن نزلت �

�لكرمية و�أ�سبح بيت �ملقد�س قبلة للم�سلن 

حت������ى 15 رجب 2ه� � 12 كانون �لثاين/يناير 

623م. �إذ حتول������ت �لقبلة �إىل �لبيت �حلر�م 

حيث �لكعبة �مل�رصفة.

   و��ستق������ر فيه������ا ع������دد كبري م������ن كبار 

أمث������ال �أبي عبيدة بن �جلر�ح  �ل�سحابة من �

أبي �ل������درد�ء ومعاذ  و�رصحبيل ب������ن ح�سنة و�

�بن جبل وغريهم. وق������ام بع�س هوؤلء بن�رص 

�ملعرفة وتاأ�سي�������س دور �لعلم و�للغة و�أقيمت 

�مل�ساجد يف جميع �ملدن. ويذكر �بن ع�ساكر 

طريقة �لتدري�������س يف ذلك �لع�رص كما يذكر 

أ�سماء �ملدر�سن و�أخبارهم وطالبهم. �

القد�س عا�سمة للثقافة العربية

عندم������ا �سدر ق������ر�ر منظم������ة �ليون�سكو 

�سج������الت  يف  �لقد�������س  مدين������ة  بت�سجي������ل 

�ملمتلكات �لثقافية، �عتمدت على ملف و��سع 

ثري������ة و�لتاريخية �لعربية  و�بد �لأ ت�سمن �لأ

�سالمية، و�لتي ما ز�لت قائمة يف �أنحاء  و�لإ

�ملدين������ة،  ومل يكن من بينها �أي مبنى يهودي. 

وكان ه������ذ� �لق������ر�ر �عرت�فاً دولي������اً بالهوية 

�لعربية لهذه �ملدينة. بل قررت جامعة �لدول 

�لعربية  �لحتف������ال مبدينة �لقد�س عا�سمة 

للثقافة �لعربية، خالل �لعام 2009

�سالم    القد�س بعد الإ

أبو عبيدة عامر بن �جلر�ح    بعد �أن فتح �

�ل�س������ام عاد م������ن قنَّ�رصين �إىل بي������ت �ملقد�س 

لي�ساع������د عمرو بن �لعا�������س يف فتحها. وملا 

��ستد على �أهلها �حل�سار ��ست�سلمو� وطلبو� 

�ل�سلح على مثل ما �سالح عليه �أهل �ل�سام، 

عه �أمري  وطلب������و� يف ذلك عهد�ً عل������ى �أن يوقِّ

�ملوؤمنن عم������ر بن �خلطاب. ورغب عمر يف 

أت������ي بنف�سه لزيارة بي������ت �ملقد�س، ونزل  �أن يا

�جلابية قرب دم�سق، ثم �سار �إىل بيت �ملقد�س 

فاأ�سل������ح �أهله������ا وكتب لهم �لعه������دة �لعمرية 

�ملعروف������ة يف عام 16ه�������/637م، و�أعطاهم 

مان عل������ى دمائهم و�أمو�له������م وكنائ�سهم.  �لأ
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وكانت كني�سة �لقيامة حمجاً للم�سيحين. ويف 

كني�سة ق�سطنطن �سل������ى عمر بن �خلطاب 

عند قمة �لدرج �ملوؤدي �إىل �ملدخل.

الوظائف املعمارية يف القد�س

مع �أن مدينة �لقد�س مل تكن مركز�ً �سيا�سياً 

رئي�سياً، بل كانت عرب �لتاريخ مدينة مقد�سة،  

�س������الم �أوىل �لقبلتن وفيها  و�أ�سبحت مع �لإ

ثالث �حلرم������ن. تتمتع باهتم������ام �مل�سلمن 

وبت�سابقه������م لزيادة عمارتها وتنوع وظائفها. 

روقة ،  كامل�ساج������د و�ملد�ر�س، ثم ظه������رت �لأ

و�مليازي������ن، و�لتكايا، و�حلج������ر�ت �مل�ستقلة، 

و�ملنابر و�ملحاري������ب �مل�ستقلة ، و�حلمامات، 

و�ل������وكالت،  و�لرباط������ات، و�خلانق������او�ت،  

و�لزو�يا، ودور �لقر�آن و�حلديث. وغريها.. 

وقد ز�ل بع�سها، وبقي �أكرثها بعد ترميمه،  

وبات �حل������رم �ل�رصي������ف وعمار�ت������ه عالمة 

�سالمية  أ�سا�سية يف هوي������ة مدينة �لقد�س �لإ �

�لعربية. 

اأول م�سجد يف القد�س

أر�د عم������ر بن �خلط������اب �أن يكرم  لق������د �

ق�سى، كما  �رص�ء يف �مل�سج������د �لأ منطق������ة �لإ

أَ�رْصَى  ية �لكرمي������ة )�ُسبَْحاَن �لَِّذي � ورد يف �لآ

ىَل �مْلَ�ْسِجِد  َر�ِم �إِ ������َن �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ ِبَعبِْدِه لَياًْل مِّ

آيَاِتنَا  يَُه ِمْن � ْق�َسى �لَِّذي بَاَرْكنَ������ا َحْولَُه ِلرُنِ �لأَ

�رص�ء/1. ريُ(. �لإ ِميُع �لَب�سِ نَُّه ُهَو �ل�سَّ �إِ

فاأمر عمر �أن ين�ساأ على قمة جبل موريا 

م�سج������د�ً للم�سلمن على �س������كل مظلة فوق 

�ل�سخرة �ملقد�سة،  و بقيت هذه �ملظلة حتى 

��ستب������دل بها عبد �مللك بن������اًء ر�ئعاً يتنا�سب 

م������ع ما له������ذه �ل�سخرة م������ن مكانة يف قلب 

�مل�سلمن.. ومما ل �سك فيه �أن هذ� �مل�سجد 

أن�سئ، ولكن �أحد�ً من �ملوؤرخن �مل�سلمن  قد �

أو �لط������ربي مل يتحدث  أمث������ال �لبالذري � من �

عن بنائه. على �أن �ملوؤرخن  من �أمثال �إليا�س 

�لن�سيبي وميخائيل �ل�سوري حتدثو� عن هذ� 

�ساطري �لتي ر�فقت ذلك. �مل�سجد وعن �لأ

حالن  نه �أحد �لرَّ وينقل كريزويل م������ا دوَّ

»�أركولفArculf « �لذي حج �إىل بيت �ملقد�س 

ول.  يف ع������ام 51ه�������/670م ور�أى �جلامع �لأ

فهو يقول: »ولك������ن يف ذلك �ملكان �مل�سهور.. 

وهو و�قع من جهة �جلد�ر يف �ل�رصق، يرتدد 

�مل�سلمون على م�سجد رباعي �ملخطط �أقاموه 

ب�سورة ب�سيطة، وذلك بو�سع عو�ر�س كبرية 

ثار، ويقال �إن هذ� �ملكان يت�سع  على بع�س �لآ

لثالثة �آلف رجل دفعة و�حدة«.

 Josephus وح�س������ب رو�ية يو�سيفو�������س

أي�ساً ف������اإن »�ملكان  �لتي يذكره������ا كريزويل �
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جنحة كان على �سكل  يتاألف من رو�ق ثالثي �لأ

بازيليكا Basilica متتد �أجنحتها �جلانبية 

بعر�س 30 قدماً و�رتفاع 50 قدماً«..

ويطلق على �ملنطق������ة �لتي تقع �ليوم يف 

ق�سى ��سم  �جله������ة �لغربية من �مل�سج������د �لأ

أن�سئ  جام������ع عمر، ولعلها كانت �ملوقع �لذي �

عليه �أقدم جامع يف بيت �ملقد�س.

عمارة القد�س

�سالمي  مل تكن مدينة �لقد�س، قبل �لفتح �لإ

�سنة 16ه�/637م، �إل مدينة �سغرية تعر�ست 

لجتياح �لفر�س. ومنذ �أن ز�ر �خلليفة عمر 

بن �خلطاب ه������ذه �ملدينة �سنة 16ه�/637م 

�سالمي . عمار �لإ أ �لإ لي�ستلم �ملدينة ، �بتد�

و��ستمرت مظلة  �خل�سب على �ل�سخرة 

�مل�رصفة يف قمة جبل موريا، حتى عهد عبد 

أن�س������اأ م�سجد قبة  �مللك ب������ن مرو�ن حي������ث �

ق�سى. �ل�سخرة و�مل�سجد �لأ

ية  ق�سى �ملذكور يف �لآ على �أن �مل�سجد �لأ

أن�ساأه  �لكرمي������ة هنا، ل يعني �مل�سج������د �لذي �

عب������د �مللك بن م������رو�ن لحق������اً، و�إمنا يعني 

�مل������كان �ملقد�س �لذي يُ�سج������د فيه هلل تعاىل 

يف م������كان ق�سي يبعد ع������ن �مل�سجد �حلر�م 

يف مكة �ملكرم������ة، �ملكان �لذي ي�سمى �حلرم 

�ل�رصيف.

 عمران مدينة القد�س

تعود جميع �مل������دن �لفل�سطينية، ما عد� 

�سالم، وهي مدن  �لرملة، �إىل عهود �سابقة لالإ

عريقة جد�ً، ولكن تكوينها �لعمر�ين �حلايل 

ت�س������ّكل يف ظل نظ������ام �حلي������اة �لجتماعية 

�سالمية.ومثالها مدينة �لقد�س.  �لإ

لقد تغرّي �لتكوين �لق������دمي �لذي بد� يف 

�لعهود �لكال�سي������ة �سطرجنياً �أحياناً و�أ�سبح 

تكويناً عربياً �رصف������اً. فامل�سجد �جلامع هو 

�سا�سي للمدينة، وتقوم حوله �ملباين  �ملركز �لأ

بنية �لقدمية  �لعامة و�خلا�سة ،وقد تتحول �لأ

�إىل وظائف جديدة مثل �ملد�ر�س و�حلمامات 

ودور �حلديث و�مل�سايف. ثم تقوم �لبيوت حول 

�لو�جهات،  و�ل������دروب متو��سع������ة  �حلار�ت 

ولكنها جميل������ة �لعمارة �لد�خلي������ة، �إذ تقوم 

عل������ى مفهوم �لعمارة �ملغلق������ة �لتي تنفتح يف 

�لد�خل على �سح������ن.  وطرق �ملدينة �سيقة 

متعرجة مغط������اة بعقود حجرية �أو مفتوحة. 

وتقوم من�ساآت وبيوت على تلك �لعقود �لتي 

ت�سمى �ساباط.

أبو�ب. وقد   ويحي������ط باملدينة �س������ور ذو �

أربا�������س خارج  تتو�س������ع �ملدين������ة كي تن�س������اأ �

�سو�ر �لأ

وتق�س������م �ملدين������ة �لقدمي������ة �إىل مناطق 
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حياء  �سمي������ت حار�ت �أو خطط ، ويف هذه �لأ

أ�سو�ق حملية �سغرية وور�سات. وقد ��ستقلت  �

�سو�ق �لرئي�سية، وبقيت  �سو�ق عن �لأ هذه �لأ

حياء يف  مد�د، وبلغ عدد �لأ بينهما عالقة �لإ

حياء  �ملدين������ة  من 10 �إىل 50 حياً. وكانت �لأ

ت�سم جمموع������ة �سكانية من�سجمة يف ديانتها 

حياء مق�سمة  ويف �نت�سابها، ولذلك كانت �لأ

أو �لقوميات من �أكر�د  ديان � تقريباً بح�سب �لأ

أت������ر�ك وقبائل عربي������ة. ويجتمع �لقرويون  و�

�لنازحون �إىل �ملدينة يف �أحياء م�ستقلة، وقد 

يجتم������ع �أ�سحاب �ملهنة �لو�ح������دة في�سكلون 

حياء بالت�سامن  حي������اً م�ستقاًل. وتت�س������ف �لأ

من و�لدف������اع و�لتعاون  �ل�س������كاين لتحقيق �لأ

�لجتماعي.

�سو�ر كيلو  يبلغ �مت������د�د �لقد�س �سمن �لأ

أو  م������رت�ً و�حد�ً  وتق�سم �ملدين������ة �إىل حار�ت �

أ�س������و�ق حملية  حياء � خط������ط، ويف ه������ذه �لأ

�س������و�ق �لرئي�سية.  �سغ������رية ��ستقلت ع������ن �لأ

وط������رق �ملدين������ة �لقدمية متعرج������ة، ُغطي 

أو  بع�سها بعقود، وق������د تقوم فوقها من�ساآت �

�متد�د�ت عالية للبيوت.

�س������و�ق �لق�س������م �لتجاري من  وت�سكل �لأ

�سو�ق مغطاة  �ملدين������ة، وفيها �خلان������ات. و�لأ

بعق������ود مت�سالبة باحلجر �ملغمو�س. وت�ستهر 

مدين������ة �لقد�������س باأ�سو�قه������ا �لتي م������ا تز�ل 

قائمة؛ ومنها �سوق ب������اب خان �لزيت و�سوق 

�لعطارين و�س������وق �للحامن و�س������وق �لباز�ر 

و�سوق �لبا�سورة و�سوق �لقّطانن، وهي تعود 

�إىل �لعهد �لعثماين .

 ويقع �حلرم �ل�رصيف ومن�ساآته يف �لناحية 

أ�سو�رها. �جلنوبية �ل�رصقية من �ملدينة و�

أه������م هذه �ملن�ساآت �مل�ساجد و�ملاآذن  ومن �

و�ملد�ر�������س. و�إذ� ��ستثنين������ا قب������ة �ل�سخ������رة 

ق�سى، فاإن �أكرث �مل�ساجد و�ملاآذن  وم�سجد  �لأ

يف �لقد�س تعود �إىل �لع�رص �ململوكي.

احلرم ال�رصيف

ما ز�ل قطب هذه �ملدينة �حلرم �ملقد�س 

ق�سى وقبة �ل�سخرة.  �ملوؤلف من �مل�سجد �لأ

    ت�س������كل �حل������رم �لقد�س������ي على �أر�س 

�س������و�ر بطول ي�سل �إىل  و��سعة حتيط بها �لأ

492م م������ن �لغ������رب و�إىل 462م م������ن �ل�رصق 

وعر�س������ه يف �ل�سم������ال 310م ويف �جلن������وب 

281م، وله عدد من �ملد�خل �لرمزية موؤلفة 

من �أقو��س و�أعم������دة و �سو�كف �أطلق عليها 

��س������م �مليازي������ن، يف ه������ذه �ل�ساح������ة من�ساآت 

�سالمية،  �إ�سالمية تعود �إىل خمتلف �لعهود �لإ

ه������ي مد�ر�س وم�ساجد وقب������اب و�أهمها قبة 

ق�س������ى. وكان �لعرب  �ل�سخ������رة و�مل�سجد �لأ
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�لذين ي������زورون �لقد�س يتربكون بهذ� �حلرم 

ق�سى. ويطلقون عليه �مل�سجد �لأ

اأهمية مدينة القد�س

   عندما كان معاوية بن �أبي �سفيان و�لياً 

عل������ى �لقد�س و�ل�سام يف عهد �خلليفة عمر، 

�سجار،  �سو�ر و�عتن������ى بالب�ساتن و�لأ رمم �لأ

وبنى يف عكا د�ر�ً ل�سناعة �ملر�كب و�ل�سفن. 

ويف مدين������ة �لقد�������س نودي ب������ه خليفة على 

موية  �مل�سلمن، وكان ه������و موؤ�س�س �لدولة �لأ

و�خت������ار قبل دم�سق �لقد�س عا�سمة ملكانتها 

�ملقد�سة عند �لعرب.

ويف عه������د عبد �ملل������ك بن م������رو�ن �أمر 

باإن�س������اء قب������ة �ل�سخرة �سنة 72ه�������/691م، 

ق�سى �لذي �أمته  أ باإن�ساء �مل�سج������د �لأ و�بتد�

فيم������ا بعد �بن������ه �لوليد �سن������ة 87ه�/705م. 

أنفق عبد �مللك مالً وفري�ً يف �لقد�س  ولق������د �

ن�س������اء هذين �ل�رصح������ن للدللة على قوة  لإ

�سالم و�نت�ساره، و�أمر بتعبيد �لطرق بن  �لإ

�ل�سام و�لقد�س، لت�سهيل �سبل �لزيارة �لدينية 

�ملقد�سة للحرم �لقد�سي.

ويف قبة �ل�سخ������رة وبعد �إجنازها، تقبل 

�لوليد بن عبد �ملل������ك بيعة �ملوؤمنن، خليفة 

على �مل�سلمن، بينما كان �أخوه �سليمان ين�سئ 

مدينة �لرملة وم������ا فيها من م�سجد وق�رص، 

ود�ر لل�سباغن. ثم جاء �أخوه �خلليفة ه�سام 

ليبني ق�رص �ملفج������ر يف �أريحا. وهو �أ�سخم 

موين. ق�سور �لأ

ورغم �إهم������ال �لعبا�سين لب������الد �ل�سام، 

فلق������د ز�ر �لقد�������س عدد م������ن �خللفاء مثل 

�ملن�سور و�مله������دي و�ملاأمون. وترك كل منهم 

أثره يف �إج������ر�ء �إ�سالحات هامة يف �مل�سجد  �

ق�س������ى ويف قب������ة �ل�سخ������رة. ويع������ود �إىل  �لأ

�خلليف������ة �ملهدي ف�سل �إع������ادة بناء �مل�سجد 

ق�سى �سنة 158ه�/774م. بعد زلز�ل �أتى  �لأ

عليه.

ب������الد �ل�س������ام بالحتالل  لق������د رزئ������ت 

كرث  �ل�سليبي، وكانت �لقد�س �أ�ساًل �لهدف �لأ

�أهمية، مت ذل������ك �سنة 492ه�/1099م. وكان 

�أول ما �سع������ى �إليه هوؤلء �لغ������ز�ة �أن جعلو� 

قبة �ل�سخ������رة كني�سة رفعو� عليها �ل�سليب؛ 

ق�سى وجعل������وه مقر�ً  وهدم������و� �أط������ر�ف �لأ

لفر�سان �ل�سبتارية.

ويعود �ملجد �لعظيم للبطل �سالح �لدين 

يوبي �ل������ذي حرر �لقد�������س �سنة 583ه�/ �لأ

1187م و�سج������ل هذ� �لتاري������خ على حمر�ب 

ق�س������ى �ل������ذي ق������ام بتجديده،  �مل�سج������د �لأ

وماز�لت �لكتابة قائمة حتى �ليوم يف �مل�سجد 

بعد حتريره. ثم ق������ام باإعادة ترميم م�سجد 
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قبة �ل�سخ������رة، و�سجل ذلك يف حميط �لقبة 

من �لد�خل.

أبط������الً يف �لتحرير  يوبيون � لق������د كان �لأ

ن�ساء، ففي مدينة  عمار و�لإ وكانو� قدوة يف �لإ

�لقد�س وحدها قام �سالح �لدين باإعادة بناء 

�سور �لقد�س �سنة 587ه�/1191م وتابع �أولده 

�سو�ق.  ذلك، كما قام بحفر �خلندق حول �لأ

أن�س������اأ �ملل������ك �لع������ادل �أخو �س������الح �لدين  و�

�جلامع �لعمري �سن������ة 589ه�/1193م وبنى 

أن�ساأ  �سقاية حلفظ �ملاء ومتوي������ن �لقد�س. و�

ف�سلية و�مل�سجد،  ف�سل �ملدر�س������ة �لأ �بنه �لأ

أن�س������اأ قبة �ملع������ر�ج �سنة 597ه�������/1201م  و�

وقبة �سليم������ان و�لز�وية �جلّر�حية و�ملدر�سة 

�لنا�رصية وز�وية �لدركاه وز�وية �لهنود.

وتابع �ملماليك �أعم������ال �لبناء و�أ�سبحت 

�لقد�������س �أكرث �زده������ار�ً يف عهدهم. وخالل 

حك������م �ملل������ك �لنا�������رص حممد ب������ن قالوون 

�ململوك������ي، �لذي �متد ثالث������ة و�أربعن عاماً، 

حفلت �لقد�س بالعمائر �ململوكية �لتي كانت 

�سالمية.  منوذجاً ر�ئع������اً لتطور �لعم������ارة �لإ

ولقد قام هذ� �مللك باإن�س������اء �أروقة �مل�سجد 

ق�سى �لتي متتد من باب �حلرم حتى باب  �لأ

�لغو�منه، وعّم������ر �ل�سور �لقبلي عند حمر�ب 

ق�سى  د�ود. وقام برتخيم �س������در �مل�سجد �لأ

�إىل حائط �مل�سجد �جلنوبي. وجدد تذهيب 

ق�سى، وقب������ة �ل�سخرة �سنة  قب������ة �مل�سجد �لأ

720ه�������/1320م، وعّمر �مليازين مقابل باب 

نبي������اء، وجدد  ُحْطة ومقاب������ل باب �رصف �لأ

عم������ارة باب �لقطانين وعّم������ر قناة �ل�سبيل 

عند برك������ة �ل�سلطان، وه������ي �لقناة �لد�خلة 

أن�س������اأ جامع  للقد�س م������ن عن �لُع������روب. و�

�لقلعة 710ه�/1310م؛ ويتكون من حرم ذي 

حمر�ب جميل.

�رصف قايتباي مت  ويف عه������د �ل�سلطان �لأ

�رصفية و�سبيل قايتباي يف  �إن�س������اء �ملدر�سة �لأ

أ  أن�سا �حلرم �ل�رصي������ف، و�ملدر�سة �ملزهرية. و�

�ل�سلطان برقوق �ملدر�سة �جلهارك�سية وبركة 

�ل�سلطان وخان �ل�سلطان ود�ر �ل�ست.

كان عه������د �ملمالي������ك طوي������اًل ��ستمر ما 

يق������رب من ثالثة ق������رون ترك������و� يف �لقد�س 

آثار�ً كثرية. وتال ه������ذ� �لعهد مبا�رصة �لعهد  �

�لعثم������اين منذ عام 923ه�������/1517م، �لذي 

أ باأعمال �لرتميم �لتي قام بها �ل�سلطان  �بتد�

�سليم������ان �لقان������وين يف �سور �لقد�������س و�أقام 

أبر�ج �أخرى.  ب������رج �للقلق وبرج �لكربي������ت، و�

أبو�ب �لقد�������س، مثل باب �لعمود  كم������ا جدد �

وباب دم�سق وباب �ل�ساهرة 946ه�/1537م، 

وباب �ستي مرمي وب������اب �خلليل وباب �لنبي 
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د�وود 947ه�������/1540م، وباب �ملغاربة وباب 

أن�س������اأ عدد�ً من  �خلليل 947ه�������/1538م. و�

�ل�سب������الن يف �لطرق �ملوؤدية للحرم �ل�رصيف. 

منها �سبيل بركة �ل�سلطان و�سبيل باب �لعتم 

و�سبيل �سليمان و�سبيل ب������اب �لناظر و�سبيل 

�سباط. باب �لأ

وكان �سليم������ان �لقانوين قد �هتم بتو�سعة 

هام������ة يف �حل������رم �ملكي يف مك������ة �ملكرمة. 

كذلك قام يف �لقد�������س با�ستبد�ل �لزخارف 

�لف�سيف�سائي������ة يف و�جهة قبة �ل�سخرة و�أمر 

أل������و�ح �لقي�ساين �لت������ي ماز�لت  بتغطيته������ا با

قائمة حتمل ��سمه وتاريخ �لرتميم.

ومل تقت�������رص �لعمارة يف �لقد�س على بناء 

�مل�ساج������د �لتي نرى �سو�هده������ا  ، بل هناك 

�س������و�ق و�حلّمامات  �خلان������ات و�ل�سب������ل و�لأ

�رصحة. و�ملد�ر�س و�لأ

و�خل������ان هو فندق ي������اأوي �إلي������ه �لتجار 

و�مل�ساف������رون ومعهم جتارتهم وقو�فلهم �لتي 

تبقى يف �لطبقة �ل�سفل������ى ويف فناء �خلان. 

و�أما �لطبق������ة �لعليا فيه ملقامه������م ونومهم. 

وهناك خارج �خلان �سبيل وحو�نيت. 

أماك������ن لتقدمي �ملاء  أم������ا �ل�ُسبُ������ل فهي � و�

ملحتاجه، وتقام م�ستقلة �أو ملحقة ببناء. ومن 

أ�سهر هذه �ل�سبل يف �لقد�س �سبيل �ل�سلطان  �

قايتب������اي �لفني بزخارفه وقبته، و�سبيل باب 

�ل�سل�سلة و�سبيل �لطا�سات يف عكا ويعود �إىل 

�لقرن �لثامن ع�رص.

وتنت�رص �حلمام������ات �لعام������ة موؤلفة من 

�أق�سام تقليدية، �لق�سم �لبارد و�لق�سم �حلار 

يم. و�لق�سم �لد�فئ و�لقمِّ

أب������رز �ملد�ر�������س �لفل�سطيني������ة يف  وم������ن �

آية يف �لفن  �لقد�س �ملدر�سة �لتنكزية، وهي �

�رصفية  �لأ و�ملدر�س������ة  و�لزخ������ريف.  �ملعماري 

حمدية. ولقد ��ستوعبت �ملد�ر�س  و�ملدر�سة �لأ

وتبارى  و�لتعليمي������ة  �لثقافي������ة  �لن�ساط������ات 

�ل�سالطن و�لولة و�لق�ساة يف �إن�سائها. 

�رصح������ة و�ملز�ر�ت  وتك������رث يف �لقد�س �لأ

أن�سئ  و�ملقام������ات و�خلو�نق و�لرباطات �لتي �

�أكرثها يف �لعهد �ململوكي. ومن �أهم �خلو�نق 

�خلانق������اه �ل�سالحي������ة �لتي تق������ع قريباً من 

كني�سة �لقيامة، وقد ��ستهرت مبئذنتها �لتي 

تعود �إىل عام 820ه�/1417م. و�لرباط قلعة 

أبر�ج يف د�خله������ا بيوت لل�سكن  منيع������ة ذ�ت �

وم�سجد.

�سالمية  يف القد�س خ�سائ�س العمارة الإ

حتم������ل �لعمارة يف �لقد�������س و فل�سطن، 

�ساأنها �ساأن �لعم������ارة يف بالد �ل�سام، �لطابع 

�لعربي يف جممله، ه������ذ� �لطابع �لذي تكّون 

أماك������ن خمتلفة يف بالد �ل�سام. ولكن هذ�  يف �

�لفن كغريه م������ن �لفنون �ل�سابق������ة له كالفن 
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�لروم������اين، هو فن هذه �ملنطقة، وقد �أبدعه 

�سكانها ومو�طنوها.

تتمي������ز �لعمارة يف �لقد�������س عن �لعمارة 

يف بالد �ل�سام و�لب������الد �لعربية بخ�سائ�س 

فر�ستها �ل�سف������ة �لقد�سية �لتي تتمتع بها ، 

كما فر�ستها ظ������روف �لزيار�ت و�حلج �لتي 

ميار�سه������ا �ل�سياح و�ملوؤمن������ون على �ختالف 

ماكن  دياناته������م، متهافت������ن على زي������ارة �لأ

�ملقد�سة .

و�أوىل هذه �خل�سائ�س �لطابع �لوظيفي 

أكانت  �ل������ذي �سيطر على تلك �ملب������اين �سو�ء �

�إ�سالمي������ة �أم م�سيحية. فلق������د كانت �ملباين 

قامة  �لعامة متمثلة بامل�ساج������د و�لكنائ�س لإ

�ل�سالة و�لتدري�������س، و�ملد�ر�س لتعليم �لفقه 

مي������ة، و�خلو�نق و�لرباطات  و�لتحرر من �لأ

للط������الب  �خلدم������ات  لتق������دمي  دي������رة  و�لأ

و�ملعلمن.

�سالة يف  وعل������ى �لرغم م������ن �لغن������ى و�لأ

طابع من�س������اآت �حلرم �ل�رصيف، فاإن �لغر�س 

ن�ساء ه������و �لوظيفة  عم������ال �لإ �سا�س������ي لأ �لأ

أنح������اء فل�سطن نرى  �لديني������ة. ويف جمي������ع �

�ملباين عادية يتحّدد طابعها ح�سب �ل�رصورة 

و�حلاجة.

على �أن من�ساآت �حل������رم �ل�رصيف فريدة 

�سالمية.  يف ن������وع وظائفها بن �ملن�س������اآت �لإ

أن�سئت فيها �ملد�خل- �مليازين دون �أن  فق������د �

ترتبط بجدر�ن مانع������ة، فهي مبثابة �أقو��س 

تذكاري������ة �أكرث م������ن �أن تك������ون مد�خل ذ�ت 

أن�سئت يف �حلرم قباب تذكارية  أبو�ب. كما � �

و�سب������ل، وهي منت�������رصة دون نظام مع غريها 

من �ملن�ساآت �لت������ي كانت من تو�بع �مل�ساجد، 

ثم �أ�سبح������ت م�ستقلة عنه������ا وقائمة بذ�تها 

كامل������اآذن و�ملنابر و�ملحاري������ب. فلقد �نت�رصت 

تلك �لقباب و�ل�سبل كي ي�ستفيد �مل�سلون من 

�إقامة �ل�سالة يف �سحن �حلرم.

�سالمي������ة   ولق������د �رتبط������ت �ملب������اين  �لإ

بالذكري������ات �لدينية �لتي تع������ود �إىل �لعهود 

نبياء �ل�سابقن  �س������الم، و�إىل �لأ �ل�سابق������ة لالإ

أ�سماء �إبر�هيم ويو�سف  للر�سول �لكرمي. وما �

ومو�س������ى �إل دللة عل������ى �رتباط هذه �ملباين 

بت�سميات دينية.

وكان������ت زيارة عم������ر بن �خلط������اب �إىل 

بيت �ملقد�س عالم������ة هامة يف ن�ساأة �لعمارة 

�سالمية. فقد خلّدت هذه �لزيارة باإقامة  �لإ

م�ساجد كثرية حتمل ��سم �جلامع �لعمري مع 

أن�سئت يف عهود لحقة لهذه �لزيارة. أنها � �

وقد تبارى �خللفاء م������ن �أمثال �ملن�سور 

�لعبا�س������ي و�مله������دي �لفاطم������ي بامل�سارك������ة 

يف �أعم������ال �لعم������ر�ن، كما �ن�������رصف �لقادة 

�لعظام من �أمثال �س������الح �لدين �إىل حترير 
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�ملدن �لفل�سطينية، وخا�سة �لقد�س، و�إعادة 

�سالمية، و�أ�سبحت �ُسنَّة لدى �لولة  �ملن�ساآت �لإ

و�لق�ساة وحماة �حلرم������ن. و�أ�سبح �لفخر 

أ�سماءهم على  كل �لفخر �أن ي�سجل ه������وؤلء �

من�ساآتهم �لتما�ساً للربكة وتعبري�ً عن �لعتز�ز 

مب������ا �سنعوه. وق������د قام ماك�س ف������ان بر�سيم 

Van Berchem بن�رص هذه �لكتابات �لتي 
أبانت �أن عه������د �ل�سلطان حممد بن قالوون  �

كان �أزهى �لعه������ود، و�أن هذ� �ل�سلطان ترك 

من �ملن�ساآت ما ي�ستحق در��سة م�ستقلة.

ومل يق�������رصِّ �لعثمانيون يف عهد �ل�سلطان 

�سليمان عن �مل�ساركة �ملعمارية.

هوية املدينة

أن�سئت  �سالمية �لت������ي � توؤك������د �ملب������اين �لإ

�سالمية  خالل �لعهود �ملختلفة  �ل�سخ�سية �لإ

�لتي تتمتع بها �لقد�س �لقدمية �لتي ماز�لت 

حمافظ������ة عل������ى طابعه������ا �لتقلي������دي. رغم 

�نتهاكات �ليهود وتغيري�تهم �لو��سعة

 وهذ� �لطاب������ع �لتاريخي و�لديني �لذي 

ن�ساء عمار�ت  أف�س������ح �ملجال لإ مييِّز �لقد�س �

م�سيحية هي كنائ�س و�أديرة لها �أهميتها عند 

�سلوب �ملحلي  �ل�س������كان و�حلجاج. ولك������ن �لأ

أ�سكال  للعم������ارة فر�������س نف�سه على جمي������ع �

�ملن�ساآت على �خت������الف �نتمائها �لديني. بل 

�إن �ملعمارين م������ن م�سممن �أو عمال كانو� 

د�ئماً م������ن �أهل �لبالد مم������ن يدينون باأحد 

ديان �ل�سماوية ويقومون معاً باإن�ساء �ملباين  �لأ

دومنا �أي تفري������ق يف وظيفتها. فلقد �سارك 

م�سيحي������ون يف �إن�ساء �جلو�م������ع كما �سارك 

م�سلمون يف �إن�ساء �لكنائ�س.

وهك������ذ� �أ�سب������ح طابع �لعم������ارة �لقومي 

�أقوى من �أن يحمل �سمة دينية متميزة. وبد� 

ذلك عندما فر�ست �ل�سلطة �ل�سيا�سية تبديل 

مر دون �أن  ��ستعم������ال �ملن�ساآت فتحقق لها �لأ

يتطلب تعدياًل يف عمارتها.

مور  وق������د كان هذ� �لطابع �ملوحد من �لأ

�لقومية �لتي �أكدت عروبة �لقد�س وفل�سطن، 

ولذلك فاإن قوى �لحتالل �ل�سهيوين و�سعت 

خطة بعي������دة �مل������دى لتهويد �مل������دن وتغيري 

مالحمها �ملعمارية، وهو �أمر خطري فعاًل �أدى 

�سيلة وتقلي�س �لوجود  �إىل م�س������ح �ملالمح �لأ

�لعرب������ي يف رقاع حمددة �أخذت تتناق�س مع 

��ستمر�ر �لوج������ود �لحتاليل �جلديد، �لذي 

خفاء عملية  يدع������ي �لع�رصية و�لتحدي������ث لإ

�لتهويد �لتي ل جتد �ستار�ً يحميها.

¥µ
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ل ميكن لقل������ب عربي �أن يخفق بلهفة وحما�سة كم������ا يخفق حينما يذكر 

�لقد�������س �ل�رصيف، �ملدينة �لتي دخلت �لذ�كرة �لقومية، و�لوجد�ن �جلماعي، 

�سالمي و�مل�سيحي. و�لبعد �حل�ساري، و�لقد��سة مبفهوميها �لإ

وهذه حمطات موجزة يف عمر �لقد�س �ل�رصيف:

وىل: )البدايات املقد�سة( املحطة الأ

ت������ربز هذه �ملحطة يف �إط������ار �جلغر�فية �ملقد�سة �لت������ي �أعطت كثري�ً من 

�لدللت و�لرموز �لتاريخية، فبي������ت �ملقد�س ي�سم �حلرم �لقد�سي )�مل�سجد 

القد�س عا�صمة للثقافة العربية

حمطات على الطريق

اأديب وباحث ورئي�س جمعية العاديات بحلب ❁

ò

❁
حممد قجة
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ق�س������ى( مب������ا يعنيه ذلك م������ن �رتباط مع  �لأ

�حلرم �ملكي )�أول بي������ت و�سع للنا�س(، ومبا 

يعنيه ذلك من و�سلة تاريخية هامة مع �لِقَدم 

بر�هيمية،  �ملقد�س������ي و�رتباطه بالديان������ة �لإ

�لتي طبعت �لديانات �ل�سماوية �لتالية.

�رص�ء و�ملعر�ج.  وتتكر�س هذه �لقد�سية بالإ

َن �مْلَ�ْسِجِد  أَ�رْصَى ِبَعبِْدِه لَياًْل مِّ »�ُسبَْحاَن �لَِّذي �

ْق�َس������ى �لَِّذي بَاَرْكنَا  ىَل �مْلَ�ْسِجِد �لأَ ������َر�ِم �إِ �حْلَ

ريُ«  ِميُع �لَب�سِ نَُّه ُهَو �ل�سَّ آيَاِتنَا �إِ يَُه ِمْن � َحْولَُه ِلرُنِ

�رص�ء1(. ومن هنا كان بيت �ملقد�س يتمتع  )�لإ

بهذه �لهامة �لكرمية �لعظيمة لدى �مل�سلمن 

جميعاً، ومن قبلهم �مل�سيحين جميعاً.

وهك������ذ� ف������اإن قد�سية �مل������كان ل ترتبط 

ق�سى فح�سب، و�إمّنا هي قد�سية  بامل�سجد �لأ

قدمية تكّر�ست ببناء هذ� �مل�سجد �لعظيم.

ولي�س عجيب������اً يف هذ� �ل�سي������اق، تبادل 

ق�سى  م������كان قبلة �مل�سلمن ب������ن �مل�سجد �لأ

و�حلرم �ملكي )�لكعبة(.

َماء  »َق������ْد نَ������َرى تََقلُّ������َب َوْجِه������َك يِف �ل�سَّ

������َك ِقبْلًَة تَْر�َساَها َف������َولِّ َوْجَهَك �َسْطَر  َفلَنَُولَِّينَّ

َر�ِم« )�لبقرة144(. �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ

❁    ❁    ❁

ويف �إط������ار هذه �ملحط������ة �لقد�سية تاأتي 

�سالمية ملدينة �لقد�س  �لفتوحات �لعربية �لإ

ع������ام 17ه�، و�لعه������دة �لعمري������ة �لتي كانت 

خر،  ن�ساين �ملع������رتف بالآ ترجمة للفك������ر �لإ

يِن«، و»�إنَّ  ْكَر�هَ يِف �لدِّ أ�سا�س »لَ �إِ و�ملبني على �

ىِل �َسِبيِل  أَتَْقاُكْم«، و»�ْدُع �إِ � ِ أَْكَرَمُكْم ِعن������َد �هللَّ �

�َسنَِة«. ْكَمِة َو�مْلَْوِعَظِة �حْلَ َربَِّك ِباحْلِ

للمعاق������ل  �ل�رصي������ع  �لت�ساق������ط  وكان 

أنَّ  �لبيزنطي������ة يف بالد �ل�سام موؤ�������رص�ً على �

أنَّ  �لوجود �لبيزنط������ي كان ق�رصة خارجية، و�

�لن�سي������ج �لدميوغ������ر�يف للب������الد يت�سكل من 

�لقبائ������ل �لعربية و�ل�رصي������ان وبقايا �ل�سعوب 

�لقدمية �لتي �سكن������ت �ملنطقة. وجاء �لفتح 

�سالمي �ملرن �ملت�سامح مينح �لنا�س حرية  �لإ

�ملعتقد بع������د �لقمع �لفكري �ل������ذي مار�سته 

أنهم هر�طقة، ملجرد  بيزنطة على من تدعي �

أنهم يخالفونها �لر�أي. �

ونبق������ى يف �ملحطة نف�سه������ا ولكننا ننتقل 

موية، لرنى كيف �سهدت عمارة  �إىل �لفرتة �لأ

أيام عبد �مللك بن مرو�ن )65-86ه�(  �لقد�س �

تطورها �ل�رصيع و�ملذهل، من منطلق تكري�س 

أبهة �ملكان، ومّت بناء قبة  �لقد��سة و�لعظمة و�

�ل�سخرة، وخ�س�س خر�ج م�رص ل�سبع �سنن 

عمال هذ� �لبناء �لهائل �لفريد. لأ

و��ستم������رت �لعناية بالقد�������س وعمارتها، 

وميك������ن رمزيته������ا �ملبارك������ة طيل������ة �لع�رص 

�لعبا�س������ي، مبا ر�فقه من حك������م فاطمي �أو 

�إخ�سيدي للمدينة.
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املحط���ة الثانية: )رحلة املنر اخل�س���بي 

ق�سى( من حلب اإىل امل�سجد الأ

وروبيون �لالتن خالل حروب  ��ستطاع �لأ

�لفرجنة، �لتي �أطلقو� عليها ت�سمية �حلروب 

�ل�سليبي������ة، �أن يغتنمو� فر�س������ة تفكك �إر�دة 

�سالم������ي، و�أن يغت�سبو�  �لق������ر�ر يف �لعامل �لإ

مناطق من ب������الد �ل�سام �أقامو� فيها )مملكة 

ه������ا و�أنطاكية  �لرُّ بيت �ملقد�������س(، و�إمار�ت 

وطر�بل�س �ل�سام، وذلك خالل عام 492ه� / 

1099م، وق������د دّمرو� بيت �ملقد�س، و�أحرقو� 

ق�س������ى، ومنرب �ل�سهي������د، وقتلو�  �مل�سج������د �لأ

لوف من �سّكان �ملدينة. ع�رص�ت �لأ

وكان ل ب������د للم�سلمن �أن ت�ستيقظ فيهم 

روح �ملقاوم������ة �رصيعاً، وبع������د �أقل من ن�سف 

قرن متّكن عماد �لدين �لزنكي من �أن يحرر 

مدينة �لرها )539ه� / 1144م(، و�رصع –ومن 

ع������د�د �لع�سكري  بع������ده �بنه نور �لدين- بالإ

لتحرير  و�لتعليمي  عالمي  و�لإ و�لقت�سادي 

�ملناطق �ملحتلة وطرد �لغز�ة �لفرجنة.

ويف مدينة »حل������ب« �لتي �أ�سبحت مركز 

�جلهاد �سد �لغ������ز�ة �لفرجنة )�ل�سليبين(، 

�أمر عم������اد �لدين ب�سنع من������رب خ�سبي باذخ 

لنقل������ه �إىل بيت �ملقد�س بع������د حتريره. وتابع 

�بن������ه ن������ور �لدين هذ� �ملو�س������وع، حتى متت 

�سناعة ه������ذ� �ملنرب عام 564ه�������/ 1168م، 

موي �لكبري �نتظار�ً  و�أقيم يف جامع حلب �لأ

لتحرير بيت �ملقد�������س، ونقل �ملنرب �خل�سبي 

ق�سى. �إىل �مل�سجد �لأ

أتى  موي قد � وكان من������رب جامع حل������ب �لأ

علي������ه حريق يف زمن ن������ور �لدين نتيجة فعل 

تخريبي، فكان �ملنرب �جلديد بدياًل.

وقد و�سف �بن جب������ري هذ� �ملنرب حينما 

ز�ر مدين������ة حلب عام 580ه�������/ 1184م، �أي 

قبل نقل �ملن������رب �إىل بيت �ملقد�س. ومما قاله 

فيه:

)وق������د ��ستفرغ������ت �ل�سنع������ة �لقرب�سية 

جهده������ا يف منربه فما روؤي يف بلد منرب على 

�سكل������ه وغر�ب������ة �سنعته، و�ت�سل������ت �ل�سنعة 

�خل�سبية منه �إىل �ملحر�ب فتجلَّلت �سفحاته 

كلها ح�سناً على تلك �ل�سنعة �لغريبة، و�رتفع 

كالت������اج �لعظيم على �ملح������ر�ب، وعال حتى 

�ّت�س������ل ب�سّماك �ل�سقف، وق������د ُقوِّ�س �أعاله، 

و�رصف بال�رصف �خل�سبي������ة �لقرب�سية، وهو 

بنو�س، و�ت�سال �لرت�سيع  مر�سع بالع������اج و�لأ

من �ملنرب �إىل �ملحر�ب مع ما يليهما من جد�ر 

�لقبلة دون �أن يتبن بينهما �نف�سال، فتجتلي 

�لعيون منه �أبدع منظر يكون يف �لدنيا(.

و�ملن������رب �خل�سبي �لقائ������م �ليوم يف جامع 

م������وي لي�س منرب ن������ور �لدين �لذي  حل������ب �لأ

نتحدث عن������ه، و�إمّنا هو منرب مّت �سنعه على 
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غر�ر منرب ن������ور �لدين بعد نقله �إىل �لقد�س، 

أيام قالوون  وذلك يف بد�ية �لع�رص �ململوكي، �

�ملن�سور و�بنه حممد �لنا�رص. 

ومن �ملعل������وم �أن �لدول������ة �لزنكية �نتهت 

يوبية يف م�رص، و�متد�دها  بقيام �لدول������ة �لأ

�إىل �ل�سام. وحينما دخل مدينة حلب قال له 

�ل�ساعر حميي �لدين بن �لزكي:

وفتُحَك القلعَة ال�سهباَء يف حلٍب

َرَج��ِب يف  القد�ِس  بفتوح   ٌ مب�رصرِّ

أنَّ �ل�ساعر  وقد ظ������نَّ بع�س �لد�ر�س������ن �

يتنّب������اأ باملوعد بح�سابات فلكية، ولكن �لو�قع 

أنَّ هذ� �لبيت �ل�سع������ري يحمل دللة رمزية  �

هام������ة تت�س������ل ب�سهر رجب �ل������ذي هو �سهر 

�رص�ء و�ملعر�ج. وبالتايل فاإّن قد�سية �لفتح  �لإ

تت�ساع������ف �إذ� هو حدث يف �سهر رجب �سهر 

�������رص�ء و�ملعر�ج. وقد ح������دث ذلك ودخل  �لإ

�س������الح �لدين مدين������ة �لقد�س بع������د معركة 

حط������ن �حلا�سم������ة، ومّتت �س������الة �جلمعة 

وىل بعد �لتحري������ر يوم 27 رجب 583ه�/  �لأ

6�آب 1187م.

ألق������ى خطبة �جلمع������ة حميي �لدين بن  و�

�لزكي نف�سه، �ل������ذي ب�رّص �سالح �لدين بفتح 

بيت �ملقد�س خالل �سهر رجب.

وكان �أول م������ا فعل������ه �س������الح �لدي������ن �أن 

أر�سل �إىل �بنه �لظاهر غازي يف حلب ياأمره  �

باإر�سال �ملن������رب �خل�سبي من حلب لو�سعه يف 

�حل������رم �لقد�سي. ومّت ذل������ك يف يوم م�سهود 

وحفل عظيم.

وقد و�سف �ملوؤّرخ �ملعا�رص لتلك �ملرحلة 

�سفهاين هذ� �ليوم �ملبارك فقال:  �لعماد �لأ

أم������ر )�أي �سالح  )ملّ������ا فتحن������ا �لقد�������س �

�لدي������ن( بتعمري �ملح������ر�ب وترخيمه وتكميل 

ح�سن������ه وترميمه، وو�سع منرب ر�سمي يف �أول 

يوم ق�سى به �لفر�س. و�حتيج بعد ذلك �إىل 

منرب ح�س������ن ر�ئع ، بح�سنه لئ������ق، وبجماله 

�سائق، وبكمال������ه فائق، فذكر �ل�سلطان �ملنرب 

أن�ساأه �ملل������ك �لعادل نور �لدين حممود  �لذي �

ب������ن زنكي رحم������ه �هلل، لبي������ت �ملقد�س قبل 

فتح������ه بنّيٍف وع�رصين �سن������ة، و�أودعه له من 

ذخائ������ره عند �هلل ح�سنة، فاأمر �أن يُكتب �إىل 

حلب ويُطل������ب، فُحمل وُعمل على ما �أمر به 

و�متثل، فج������اء كالرو�س �لن�س������ري، و�لو�سي 

�حلبري، عدمي �لنظري.

ألهم �هلل  وكان م������ن حديث �أحد�ث������ه، ما �

ن������ور �لدين رحمه �هلل لرتي������اح خاطره �إليه 

و�نبعاث������ه، وق������د �أوقع يف ورعه، م������ن �لنور 

أّن �لبيت �ملقد�س  �لفائ�س من ينبوع �سلوعه، �

أّن �سدور �مل�سلمن �حلرجة  بعده �سيفت������ح، و�

أولياء �هلل �مللهمن،  جله �ست�رصح، وهو من � لأ

وعباده �ملحدثن �ملكرمن، وكان بحلب جنار 
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خرتيني من �سيعة تعرف باأخرتين،  يعرف بالأ

مل يُلْ������َف له يف بر�عته و�سنعت������ه قرين، فاأمر 

نور �لدي������ن بعمل منرب لبي������ت �هلل �ملقد�س، 

وقال له: �جتهد �أن تاأتي على �لنعت �ملهندم 

و�لنحت �ملهند�س، فجم������ع �ل�سّناع، و�أح�سن 

أمّت������ه يف �سن������ن، و��ستحق بحق  ب������د�ع، و� �لإ

�إح�سان������ه �لتح�سن، و�لنا�س يقولون هذ� �أمر 

م�ستحي������ل، وحكم ما له دلي������ل، وذكر جميل 

و�أجر جزيل، لو كان �إليه �سبيل. وهيهات �أن 

�سباح  �سالم، ويق�سي �لإ يعود �لقد�س �إىل �لإ

ظالم، ف������اإن �لفرجن������ة عليه  في������ه عل������ى �لإ

يام  م�ستولون م�ستعلون، وهم يكرثون على �لأ

ول يقل������ون. �أما نا�سفونا عل������ى �أكرث �أعمال 

ميان، وقد �أعجزو�  حور�ن، وقابلو� �لكفر بالإ

�سالم �إىل �ليوم، فما �أ�سعب و�أتعب  ملوك �لإ

رقم �لقوم، ويقول من له قوة �ليقن، وعرف 

�أن �هلل كافل بن�رص �لدين: ��سربو� فِل�رِصِّ هذه 

مة نباأ، وهو كما قال �هلل تعاىل: }وي�سنع  �لأ

. ومل يزل لنور  �لُفلَْك{، وكلّما م������ر عليه مالأ

أثر تقو�ه  �لدين يف قلب������ه من �لدين ن������ور، و�

للمتقن ماأثور، �أزهد �لعباد، و�أعبد �لزهاد، 

خيار،  تقياء �لأ بر�ر، و�لأ ولياء �لأ وه������و من �لأ

وقد نظر بنور �لفر��سة �أن �لفتح قريب، و�أن 

�هلل لدعائه ولو بعد فتحه جميب. ويزيد قوة 

عزمه ج������د�، ومتده بحياء �حلي������اة �لربانية 

مد�ً، قد طهره �هلل من �لعيب، و�أطلعه على 

�رص �لغي������ب، ونّزهه من �لريب لنقاء �جليب. 

�سالم بعده بركة، وختمت بافتتاح  و�سملت �لإ

ملك �سالح �لدي������ن مملكته، وهو �لذي رباه 

ولّباه، و�أحبه وحب������اه، وهو �لذي �سن �لفتح، 

يام  أَن جامع حلب يف �لأ و�سّن �لنجح. و�تفق �

�لنوري������ة �حرتق، فاحتي������ج �إىل منرب يُن�سب، 

فنُ�سب ذل������ك �ملنرب، وَح�ُس������َن �ملنظر، وتوىل 

حينئ������ذ �لنجار عمل �ملح������ر�ب على �لرقم، 

و�ساب������ه �ملحر�ب �ملن������رب يف �لر�سم، ومن ر�أى 

ن �ساهد على مث������ال �ملنرب �لقد�سي  حلب �لآ

ح�سان. �لإ

وملا فتح �ل�سلط������ان �لقد�س تقّدم بحمله 

ق�سى تفريق �سمله،  و�سح به يف حم������ر�ب �لأ

�سالم بال�سالم،  وظهر �رص �لكر�مة، يف فز �لإ

أل�سنته������م بالدعاء لن������ور �لدين  وتنا�������رصت �

بالرحمة، ول�سالح �لدين بالن�رصة و�لنعمة.

أنَّ منرب ن������ور �لدين �لذي  ومن �ملعل������وم �

حمله �س������الح �لدين من حل������ب �إىل �مل�سجد 

ق�سى بق������ي هناك مئ������ات �ل�سنن، حتى  �لأ

�أقدم عن�������رصي �سهيوين عل������ى �إحر�قه يوم 

عادة بناء  1969/8/21، وقد ت�سّكلت جلنة لإ

�ملنرب يف حلب، وذلك بقر�ر جمهوري �أ�سدره 

�س������د برقم /25/ وتاريخ  �لرئي�س حافظ �لأ

1978/1/15. ولن يحمل �ملنرب حتت طرب 
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�ل�سهاينة –كما فع������ل بع�س �لعرب �سعاف 

�لنفو�س- و�إمّنا �سوف يحمل يوم حترير بيت 

�ملقد�س نهائياً من رج�س �ل�سهاينة.

❁    ❁    ❁

املحط���ة الثالثة: )اخللفي���ة التاريخية 

للحركة ال�سهيونية(

يقول �ملوؤرخ �ليه������ودي �ساميون دوبنوف: 

أمثل������ة عدي������دة يف �لتاريخ عن �أمم  )هن������اك �

�ختف������ت من �لوجود بع������د �أن فقدت �أر�سها 

وتفرقت بن �ست������ى �لأمم، ولكن لي�س لدينا 

�سوى حال������ة وحيدة فقط ل�سع������ب �أمكنه �أن 

لف �ل�سنن رغم  ي�ستم������ر على قيد �حلياة لآ

ت�ستته و�سياع وطنه، وه������ذ� �ل�سعب �لفريد 

هو �سعب �إ�رص�ئيل(.

�سطوري  تلخ�س هذه �لكلمات �لزعم �لأ

�لذي تقوم عليه �حلركة �ل�سهيونية، و�لذي 

يرتكز على عن�رصين:

ر�س �ملفقودة و�ملوعودة لليهود    �أ- �أن �لأ

هي �أر�س فل�سطن.

ب- �أن �ليهود هم �ل�سعب �ملختار �لذي ل 

ميكن �أن يذوب رغم عو�مل �لزمان و�ملكان.

وقد �نبثقت عن هذين �لعن�رصين مقولة 

)�ل�ستات �ليهودي( �ل������ذي فر�سته �ل�سعوب 

ح������د�ث عل������ى �ليهود، وه������و يف نظرهم  و�لأ

أ�ساطري  ل ب������د �أن ينتهي كما تعده������م بذلك �

�لتور�ة و�لتلمود.

ربط �ملنظ������رون للفك������ر �ل�سهيوين بن 

أ�سط������ورة �مليعاد، و�عتمد  مو�سوع �ل�ستات و�

�لربنام������ج �ل�سهي������وين �ل������ذي ن�س������ج خالل 

خريين على تطور ظروف مادية  �لقرن������ن �لأ

أثرها  وروبية تركت � وفكرية يف �ملجتمعات �لأ

قليات �ليهودية. وهذه �لظروف ميكن  يف �لأ

�خت�سارها فيما يلي:

أ�سمايل و�لثورة �ل�سناعية  1- �لتطور �لر�

يف �أوروبة. وذلك منذ مطالع ما ي�سمى ع�رص 

�لنه�سة حت������ى �لقرن �لتا�س������ع ع�رص، مرور�ً 

أ�سمالية،  بالك�سوف �لعاملي������ة، و�ملركنتلية �لر�

و�لثورة �لفرن�سي������ة، و�لتكنولوجيا، وغريها. 

وقد غريت ه������ذه �لعو�مل بيئ������ة �ملجتمعات 

أ�سمالية �هتزت  وروبية من �إقطاعية �إىل ر� �لأ

قلي������ات �ليهودية �لتي كانت  معها �أو�ساع �لأ

حتتك������ر �لتج������ارة يف �أوروبة خ������الل �أعمال 

�ل�سم�رصة و�لو�ساطات .

وكان ل بد م������ن �أن يظن لذلك ما �أطلق 

أل������ة �ليهودي������ة« وه������ي ظاهرة  علي������ه »�مل�سا

وروبي  �جتماعية �أفرزتها دورة �لقت�ساد �لأ

أ�سمايل و�ل�سناع������ي �لذي �أدى  بتحول������ه �لر�

�إىل تقلي�س دور �ليه������ود �لتجاري وتهمي�سه 
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وح�رصه �أكرث فاأكرث يف نطاق »�لفيتو« وتقدمته 

كيهودي قذر مكروه منعزل يف هذ� �لفيتو.

أ�سمايل �لهائل �إىل  و�أدى هذ� �لتطور �لر�

ن�سوء �ل�ستعمار و�جليو�س �حلديثة لل�سيطرة 

�سو�ق  على م�سادر �مل������و�د �خلام، و�تخاذ �لأ

لت�رصي������ف �لب�سائع. و�أدى ذلك �إىل �حلروب 

�لطاحنة يف �أوروبة وخا�سة: 1800- 1870 

.1939 – 1914 –

كان عدد �ليه������ود يف فل�سطن منت�سف 

�لق������رن �ملا�سي ل يزيد عل������ى خم�سة �آلف. 

وىل وقبل وعد  وخالل �حل������رب �لعاملي������ة �لأ

بلف������ور كان �لع������دد ل يزي������د عل������ى 25 �ألف 

يه������ودي. ولك������ن فك������رة »�لوط������ن �ليهودي« 

كان������ت ق������د تبل������ورت م������ن خالل ع������دد من 

�لرو�د �ل�سهاينة، مثل: »ه�ّس« و»كاوت�سكي« 

و»هرتزل«. ورغم �خلالفات حول مكان هذ� 

فل�سطن،  مدغ�سقر–  رجنت������ن–  �لوطن: �لأ

فاإن فكرة فل�سطن تغلبت. وبعد هرتزل توىل 

حاييم و�يزمان �جلان������ب �لعملي يف ت�سجيع 

�لهجر�ت �ليهودية �إىل فل�سطن. وقد و�سف 

هرتزل �لوطن �ليه������ودي �ملوعود باأنه �سوف 

يكون »�إنكلرت� �ل�سغرى«.

و��ستطاعت �حلركة �ل�سهيونية �أن تركب 

وروبي������ة �لقاتلة بالتفوق  موجة �لعن�رصية �لأ

وروبي و�مل�ستندة �إىل �لتو�سع �ل�ستعماري،  �لأ

أنها  أ�سا�ساً � فه������ذه �حلركة �ل�سهيونية تعتقد �

بي�س  وروبي �لأ م�رصوع من م�ساريع �لرجل �لأ

�سد �ملنطقة �ملتخلفة �رصقي �ملتو�سط.

وربية تتجه  وحينما ب������د�أت �لعن�رصية �لأ

أ�سيا و�أفريقيا  �س������د �ليهود كما �جتهت �سد �

�سالمي، �خرتع �ليه������ود مو�سوع  و�لع������امل �لإ

أنَّ �حلل هو �رصورة  أو� � �لعد�ء لل�سامي������ة، ور�

�لت�سبث بوطن قومي ينهي م�سكلة �ل�ستات.

ول  وحينما �نعق������د �ملوؤمتر �ل�سهيوين �لأ

يف مدينة بال �ل�سوي�رصية يوم 1897/8/29 

كانت �حلرك������ة �ل�سهيونية ق������د تبلورت يف 

مطالبته������ا باأر�������س فل�سط������ن وطن������اً قومياً 

لليهود.

البعد ال�سيا�سي للخطر ال�سهيوين:

ح������اول هرت������زل �أن يلع������ب عل������ى جميع 

�حلب������ال �ل�سيا�سية �ملمكن������ة، فات�سل بكافة 

آو�خ������ر �لقرن  �لق������وى �ل�سيا�سي������ة �لفاعلة �

�ملا�سي، ومنه������ا �لدول������ة �لعثمانية، حماولً 

�نتز�ع وعد بال�سماح لليهود باإقامة دولة لهم 

ملاين  مرب�طور �لأ يف فل�سطن. وحينما ز�ر �لإ

)ويله������امل( �لقد�س عام 1898 كان هرتزل يف 

طليعة م�ستقبلي������ه، وكان �لرهان �ل�سهيوين 

أملانيا هي �لقوة �لتي ميكن �أن حتقق  أنَّ � على �

لليهود حلمهم �ل�سيا�سي.

وعندما جاء حايي������م و�يزمان �إىل رئا�سة 
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�حلركة �ل�سهيوني������ة لعب �لورقة �لربيطانية 

بعد رجوح كفة �حللف������اء يف �حلرب �لعاملية 

وىل، ومت �إع������الن وعد بلف������ور �لذي يعترب  �لأ

�لنقطة �لثانية �لهامة بعد �ملوؤمتر �ل�سهيوين، 

وب������ن �حلدثن ع�������رصون �سنة متام������اً. وقد 

�أعط������ت بريطانيا ثالثة وعود حول فل�سطن 

أّن  أولها بوعدها لل�رصيف ح�سن على � متث������ل �

فل�سطن �ستكون ج������زء�ً من مملكته �لعربية 

�مل�ستقلة، و�لثاين من خالل �تفاقية �سايك�س 

بيكو باأن تك������ون فل�سطن حتت �إد�رة دولية، 

و�لثالث لليهود، وهو �لوعد �لذي �سدقت به 

خرين. وكذبت بالوعدين �لآ

ولعب �لزعيم �ل�سهي������وين »بن غوريون« 

مريكية بعد �سعود جنم �لوليات  �لورق������ة �لأ

�ملتحدة خالل �حل������الب �لعاملية �لثانية وما 

أنَّ  أّن �لزعماء �ل�سهاينة ل يخفون � بعدها، و�

�لدول������ة �ليهودية �إمنا هي وجود ��سرت�تيجي 

مريكي������ة يف �ل�������رصق  للولي������ات �ملتح������دة �لأ

و�سط. �لأ

وكان و�يزم������ن يوؤك������د، وم������ن بع������ده بن 

غوري������ون، �أن فل�سطن يج������ب �أن تت�سع ل� 15 

مليون يهودي موزعن يف �لعامل، ومبقد�ر ما 

أت������ي من يه������ود �إىل فل�سطن يجب �أن تت�سع  يا

ردن �إىل  حدودها بحيث ميكن �أن تتجاوز �لأ

خ������ط حديد دم�سق �ملدين������ة، وكل منابع نهر 

ردن ورو�فده ومنابع �لليطاين، بل �إن حلم  �لأ

�إ�رص�ئي������ل �لكربى ي�س������ل �إىل �لنيل و�لفر�ت 

ق�سى من �ليهود �ملوزعن  ل�ستيعاب �لعدد �لأ

يف �ل�ستات �لعاملي.

ول ت������ز�ل �لزعام������ة �ل�سهيونية ترف�س 

فكرة �حلدود �لو��سح������ة لدولة »�إ�رص�ئيل«، 

أنَّ حدود �إ�رص�ئيل هي  ونتنياهو يعلن بوقاحة �

حيث ي�سل �أي م�ستوطن يهودي.

ومن جهة ثانية يعترب »�حللم �ل�سهيوين« 

ر�س �لعربية م������ن �ملحيط �إىل �خلليج  أنَّ �لأ �

هي م�������رصح للنف������وذ �ل�سيا�س������ي �ل�سهيوين، 

ويج������ب �أن تبق������ى يف حال������ة م������ن �ل�سعف 

و�لتفكك و�لت�رصذم و�سطحية �لقر�ر لت�سمح 

للنفوذ �ل�سهي������وين بالهيمنة وفر�س قر�ر�ته 

ب�سكل فظ ومهن.

قام �لدعاء �ل�سهيوين على �أن فل�سطن 

أر�������س بال �سعب و�أن �ليهود �سعب بال �أر�س،  �

وبالت������ايل ميار�������س �ليهود حقه������م �لتاريخي 

�ملزع������وم بالع������ودة �إىل وطنه������م. ورغ������م كل 

ر��سي  �ل�سغوط������ات وممار�س������ات �������رص�ء �لأ

ر�س �لتي  و�غت�سابها بكاف������ة �لطرق فاإن �لأ

كان������ت بحوزة �ليهود عام 1947 تعادل �سبعة 

باملئة م������ن م�ساحة فل�سطن. وج������اء تقرير 

ر�س  �للجنة �لربيطاني������ة لعام 1930: )�إنَّ �لأ

�أ�سبحت �أر�ساً خا�سًة باليهود ومل تعد �أر�سا 
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ن  ميكن للعرب������ي �أن يجني منها �أي فائدة �لآ

�أو يف �مل�ستقبل(.

تلع������ب �إ�رص�ئيل منذ قيامه������ا، وبالتعاون 

م������ع �لق������وى �لعاملية �لت������ي ت�سانده������ا، دور 

�لدولة �ل�ستيطانية �لتي تعتمد على �لتفوق 

�ملحافظة  و�ل�سرت�تيجي وحماولة  �لع�سكري 

على هذ� �لتفوق بالتن�سيق مع مر�كز �لدعم 

�ل�ستعم������اري وبخا�س������ة �لولي������ات �ملتحدة 

مريكية. ول�سمان هذ� �لتفوق و��ستمر�ره  �لأ

تلج������اأ �إ�رص�ئيل ومعها تلك �لقوى �إىل تفكيك 

قليمي  �أقطار �لوطن �لعربي وتر�سيخ �لفكر �لإ

فيها، و�إثارة �لنز�ع������ات �لعرقية و�لطائفية 

قط������ار و�إلهائها  به������دف ��ستنز�ف تل������ك �لأ

بق�سايا هام�سية ود�خلية. و�إننا جند �أ�سابع 

�إ�رص�ئيل ب�سورة مبا�رصة �أو غري مبا�رصة يف كل 

حد�ث �لد�مية و�ملوؤ�سفة يف لبنان، وحرب  �لأ

وىل و�لثانية، و�لتمرد يف �ل�سود�ن،  �خلليج �لأ

ومتاعب م�رص و�جلز�ئر، وحماولة �لمتد�د 

ل�رصب �إي������ر�ن وباك�ستان كقوتن �إ�سالميتن 

�رص�ئيلي.  قد ت�سكالن خطر�ً على �لوجود �لإ

و�لتن�سيق مع �لق������وى �ملحلية �ملعادية للعرب 

كنظام �حلكم �لرتكي ونظام �أرترييا �جلاحد. 

و�خرت�ق �ل�سف �لعربي بالتفاقيات �لثنائية، 

و�ل�ستفر�د باجلبه������ات �لعربية و�حدة بعد 

أو�سلو ،  �أخرى : �تفاق كام������ب ديفيد، �تفاق �

�تفاق و�دي عربة.

البعد القت�سادي للخطر ال�سهيوين

�إنَّ �أي حدي������ث ع������ن �س������الم فعل������ي مع 

�إ�رص�ئي������ل �إمنا هو نوع م������ن �لوهم و�خلد�ع، 

فاإ�رص�ئي������ل تري������د �سالم������اً ب�رصوطها و�سمن 

م�رصوع �لهيمنة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية على 

�ملنطق������ة �لعربية باأ�رصها. ويف كتاب �سمعون 

و�سط �جلديد« ب�سٌط و��سح  برييز »�ل�رصق �لأ

فكار �ل�سهيونية �لت������ي تعترب �أن �لرثو�ت  لالأ

�لعربية و�ليد �لعاملة �لعربية رخي�سة يجب 

�رص�ئيلي  �أن يقودها ويتحكم فيه������ا �لعقل �لإ

�ملتط������ور و�ملتقّدم، و�أن �إ�رص�ئيل هي �ل�رصيك 

مريكية، �لتي  مربيالي������ة �لأ �ل�سغري �لهام لالإ

ت�سعى لل�سيطرة على �لقت�ساد �لعاملي، حتت 

مظلم������ة ما ي�سمى »�لعومل������ة«، وتاأتي »�ل�رصق 

مريكية. �أو�سطية« ثمرة �إ�رص�ئيلية للعوملة �لأ

�إنَّ �لبعد �لقت�سادي يف �ملو�جهة �لعربية 

�رص�ئيلي������ة ميكن قر�ءته م������ن خالل �أرقام  �لإ

معينة، فال�سكان �ليهود يف فل�سطن �ملحتلة 

ي�سكلون �أقل من 2% من �سكان �لوطن �لعربي، 

ولكن �لناجت �لقومي للفرد يف �إ�رص�ئيل يفوق 

متو�سط �لناجت �لقومي للمو�طن �لعربي، مبا 

يف ذل������ك دول �خلليج، �أكرث من ثالث مر�ت. 

ويت�������رصف �ليهود يف �إ�رص�ئي������ل كتلة و�حدة، 
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بينما يبقى �لقر�ر �لعربي مت�رصذماً ومتعادياً 

�رص�ئيلية  ومت�سادم������اً، مما يخدم �مل�سالح �لإ

يف نهاية �ملطاف.

مريكي  وت�ستن������د �إ�رص�ئي������ل �إىل �لدعم �لأ

وع�سكري������اً  و�قت�سادي������اً  �سيا�سي������اً  �ملطل������ق 

وتكنولوجي������اً و��سرت�تيجي������اً، وه������ي تخطط 

�مل�سال������ح  ل�������رصب  ووقاح������ة  بفظاظ������ة 

�لقت�سادي������ة �لعربي������ة و�إفق������ار �ملجتمعات 

�لعربي������ة، وحما�رصتها مب�ساكل �ملياه: �لنيل- 

�لفر�ت- دجل������ة، و��ستخد�م ه������ذه �مل�ساكل 

ورقة �سغط، بالتن�سيق م������ع �لقوى �ملعادية، 

أثيوبيا، ومتويل �إقامة �سدود يف  مثل تركيا و�

ه������ذه �لدول، يف �سياق حرب �ملياه �ملفرو�سة 

على �لدول �لعربية.

�سو�ق  �إىل ذلك تعمل �إ�رص�ئيل على �إغر�ق �لأ

�لعربي������ة باملنتج������ات �لزر�عي������ة و�ل�سناعية 

و�ل�ستهالكي������ة، ع������ن طريق مبا�������رص �أو غري 

ردن  أ�سو�ق م�رص و�لأ أو بالتهري������ب )� مبا�رص، �

مثاًل(، وفر�س �لتفاق������ات و�ملوؤمتر�ت �لتي 

�أو�سطية،  �رص�ئيلية �ل�رصق  تكّر�س �لهيمنة �لإ

مريكية )موؤمتر �لدوحة(،  يف �إطار �لعوملة �لأ

وفر�س ما ي�سمى بالتطبيع �لقت�سادي �لذي 

هو يف �لو�قع فر�س �سيطرة �إ�رص�ئيلية متزق 

�مل�سالح �لعربية.

وم������ن هنا فاإنَّ موقف �سورية �لهادف �إىل 

أو �إف�ساله �إمّنا هو موقف  �إلغاء موؤمتر �لدوحة �

قوم������ي ينطلق من ز�وي������ة حقيقية للم�سالح 

�لعربي������ة، وروؤي������ة دقيق������ة للت�س������اّد �لعنيف 

�رص�ئيلي،  ب������ن �مل�رصوع �لعربي و�مل�������رصوع �لإ

أو تطبيعهما حتت �أي  و��ستحال������ة لقائهم������ا �

�رص�ئيلي  ظ������رف من �لظروف. فامل�������رصوع �لإ

لغ������اء فاعلية �لدور  و��س������ح جلي يف �سعيه لإ

�لعرب������ي وتهمي�سه، وحتوي������ل �لوطن �لعربي 

أماك������ن ترفيهي������ة  �إىل �س������وق ��ستهالكي������ة و�

وي������د عاملة رخي�س������ة، يف �إط������ار �ل�سيطرة 

�رص�ئيلية، ومن خلفها  �ملطلقة للم�سال������ح �لإ

�ملوؤ�س�سات �لقت�سادي������ة �لعاملية، �لتي تدور 

يف �إط������ار �لعوملة �ل�ستعماري������ة، كال�سندوق 

�لدويل، و�لبنك �ل������دويل، و�ل�رصكات متعددة 

�جلن�سيات.

ويجب �أن يهدف �مل�رصوع �لعربي �إىل �إقامة 

حد �أدنى من �لتن�سيق و�لتكامل على م�ستوى 

�قت�ساديات �لوط������ن �لعربي، وعدم �ل�سماح 

�لقت�سادية  �ملنظوم������ة  باخ������رت�ق  �رص�ئيل  لإ

�لعربية ومتزيقها وفر�س �لقر�ر�ت �لفا�سدة 

عليها.

البع���د الجتماع���ي والثق���ايف للخط���ر 

ال�سهيوين

ذ�ت ي������وم قال مو�س������ي د�ي������ان: )�إننا ل 

أ(. نهم �سعب ل يقر� نح�سب ح�ساباً للعرب، لأ
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تقوم �سيا�سة �إ�رص�ئي������ل على ر�سم �سورة 

للمو�ط������ن �لعربي كاإن�س������ان متخلف �إرهابي 

عدو�ين. وه������ذه �ل�سورة ت�ستن������د �إىل تر�كم 

تاريخي �أوروبي يعتم������د �لكر�هية و�لتجني، 

وتقدمي �س������ورة مغر�سة م�سوهة عن �لعربي 

�سالمي. وهذه �ل�سورة �إمّنا  وعن �لتاريخ �لإ

عالمي  هي �نعكا�س ملر�كز �سن������ع �لقر�ر �لإ

يف �لع������امل �لغربي �لذي ي�سيط������ر فيه �ليهود 

عالم و�لتلفزيون  عل������ى �ل�سحافة و�أجهزة �لإ

ودور �لن�رص، ويفر�سون على تلك �ملوؤ�س�سات 

عالمي������ة و�لثقافية وجه������ة نظرهم، علماً  �لإ

ب������اأّن �ليهود ل ي�سكل������ون �إل �أقل من 2% من 

�ل�س������كان يف �لوليات �ملتح������دة ويف فرن�سا. 

و�ملث������ال �ل�سارخ على ه������ذه �ل�سيطرة كتاب 

�ساطري  �ملفكر �لفرن�سي »غ������ارودي« حول �لأ

�رص�ئيلية، و�لذي مل ي�ستطع ن�رصه يف فرن�سا  �لإ

�أو غريها بف�سل �ل�سغط �ليهودي �ملنظم.

�إن بوؤرة �لهتمام �ل�سهيونية باملجتمعات 

�لعربية ترمي �إىل ما يلي:

- �������رصب �لبن������ى �لفكري������ة و�لثو�ب������ت 

ن�سانية يف تلك  خالقي������ة، وت�سويه �لقيم �لإ �لأ

�ملجتمعات.

- زعزعة �لثقة، و�حلر�������س على �إن�ساء 

�أجي������ال تافه������ة �سطحي������ة ل تهت������م بق�سايا 

وطنها.

- ع������دم �ل�سماح بتدري�س �لتاريخ �لعربي 

ع������الم �لع������رب، وخط������ر ذلك يف  و�س������ري �لأ

أو�سلو،  �لتفاقي������ات �لثنائية: كام������ب ديفيد، �

و�دي عربة.

- ت�سجي������ع جتارة �ملخ������در�ت و�نت�سارها 

و�إدمانه������ا، وبخا�سة بن فئ������ات �ل�سباب يف 

�ملجتمعات �لعربية )م�رص و�خلليج(.

باحية و�خلالعة  - �حلر�س على ن�رص �لإ

عالم �ملختلفة،  عن طريق ��ستخد�م �أجهزة �لإ

ردن(. وعنا�رص �ملو�ساد )م�رص، �لأ

- �لغزو �لثقايف �ملربمج يف نطاق �لتطبيع 

�لثقايف و�لعوملة �لثقافية، و�إلغاء �ل�سخ�سية 

مريكي �لعاملي. �ملحلية يف نطاق �لنموذج �لأ

- �لت�سل������ل �إىل مر�ك������ز �لق������ر�ر �لثقايف 

عالمي يف �ملوؤ�س�سات �لعربية، باخلديعة  و�لإ

و�ملك������ر و�لر�س������وة و�ل�سغط، و�������رصف هذ� 

�لقر�ر عن م�ساره �ل�سليم.

- ت�سجيع �لف�ساد �لجتماعي؛ من ر�سوة 

و�نحالل و�نحر�ف وجرمية.

البعد ال�س���كاين ال�ستيطاين يف اخلطر 

ال�سهيوين:

- �������رصورة حتقي������ق نظري������ة )�أر�س بال 

�سعب(، عن طريق تفريغ فل�سطن من �سكانها 

أو �ل�سغط  أو �إبادته������م � �لع������رب، بطرده������م �

جبارهم على �لنزوح و�لهجرة. عليهم لإ
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- خلق �لظروف �ملنا�سبة للهجرة �ليهودية 

�إىل فل�سطن �لتي مرت مبر�حل هامة:

- �لهجرة خالل �لنتد�ب �لربيطاين على 

فل�سطن 1918-1947م.

- �لهجرة بعد قيام دولة �إ�رص�ئيل.

- �لهجرة بعد عام 1967م.

أو�ئل  - �لهج������رة �ليهودي������ة �ل�سوفييتية �

�لت�سعينيات.

رهابية �ل�سهيونية  - تنظيم �حلركات �لإ

�ملتطرفة: �سرتين، هاغان������اة.. لقتل �ل�سكان 

�لعرب وطردهم: دير يا�سن، قبية.

- �لتو�ط������وؤ �لربيط������اين وت�سهيل هجرة 

أوروب������ة �إىل فل�سطن خالل فرتة  �ليهود من �

�لنتد�ب.

- �مل�ستوطنات وخطره������ا �لرهيب على 

ر�س �لعربية و�ل�سكان �لعرب. �لأ

- ق�سي������ة �لقد�س كرمز عربي و�إ�سالمي 

وعاملي، وحماولة تهويدها.

- حماول������ة �إ�رص�ئيل نق������ل �أكرب عدد من 

يه������ود �لعامل، بق�س������د �لتو�سع عل������ى ح�ساب 

جري�نها �لعرب.

❁    ❁    ❁

املحطة الرابعة: )اآفاق امل�ستقبل(

أّن �ل�سعب  لقد علمتنا جتارب �لتاري������خ �

�ملتما�سك �ملتو�زن �ملت�سبث بثقافته وتاريخه، 

وهوية �أمته ل ميكن �أن يهزم.

مرب�طوريات تتهاوى، و�لقوى  وها هي �لإ

�لعاتية �لطاغية ت�سق������ط، وها هي �ملقاومة 

بكل �أطيافها ومعانيها تر�سم مالمح �لغد و�إن 

مل يكن قريباً. فالتجربة �ل�سهيونية حمكومة 

�ل�سليبية،  �لفرجني������ة  كالتجربة  بالنهي������ار 

أ�س�س تخالف حتمية قو�نن  نها مبنية على � لأ

�لتاريخ.

و�إذ� مل ي�ستط������ع جيلنا روؤية ر�يات �لن�رص 

ترف������رف ف������وق �لقد�������س عا�سم������ة �لثقافة 

�لعربية، فاإن جي������اًل تالياً �سوف يحمل منرب 

ق�سى ويزرعه بثب������ات وقوة يف  �مل�سج������د �لأ

مكانه �ل�سحيح.

و�إّن غد�ً لناظره قريب

¥µ
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أبو ري�سة )1910- 1990( مبو�قفه �لوطنية و�لقومية  ��ستهر �ل�ساعر عمر �

�جلريئة، فقد قارع �مل�ستعمر �لفرن�سي �إبان �حتالله ل�سورية )1920- 1946(، 

كما ن������ّدد ببع�س �ملو�قف للحكومة �ل�سورية بع������د �ل�ستقالل )1946(، وكان 

موقف������ه �لوطني ل ينف�سل عن موقفه �لقومي، بل كان �سعوره �لقومي يطغى 

يف كثري من �حلالت على �سعوره �لوطني. ولقد حظيت �لقد�س من �هتماماته 

وم�ساع������ره وعو�طفه، مثلما حظيت من �سعره وق�سائده باأكرث مما حظيت به 

�أي مدينة عربية �أخرى، حتى مدينته حلب نف�سها،  

عمر اأبو ري�شة والقد�س

ناقد اأدبي واأ�ستاذ جامعي ❁

ò

❁
د. �أحمد زياد حمبك
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�لتي فيها ن�ساأ وترع������رع و�أم�سى معظم 

�سني �سبابه، وفيها دفن )1990(. لقد كانت 

�لقد�������س بالن�سبة �إليه ط������و�ل حياته �ملنطلق 

�لذي يقّوم من خالله �أي موقف، فهي �لقيمة 

�سالم، و�لتم�سِك  ميان بالإ �لتي تثبت مقد�ر �لإ

خال�ِس لهم������ا، و�ملوقُف منها  بالعروبة، و�لإ

هو �ملوقف �لذي يثبت مقد�ر �لوفاِء لل�سعب، 

وحتقيِق �أهد�فه و�أحالمه يف �حلرية. وكان 

�ل�ساعر يف كل منا�سبة وطنية �أو قومية، يذكر 

نها حا�رصة د�ئماً يف وجد�نه، ويف  �لقد�س، لأ

نه������ا �للحمة و�ل�سدى  وج������د�ن كل عربي، ولأ

ن ق�سيتها ل تنف�سل  �أي�ساً يف كل منا�سبة، لأ

عن �أي ق�سي������ة عربية �أخ������رى. ولي�س ذلك 

�ملوقف م������ن �لقد�س بغري������ب، فالقد�س هي 

قلب �لع������رب �لناب�������س، وعا�سمة فل�سطن، 

ومهد �ل�سيد �مل�سيح علي������ه �ل�سالم، وم�رصى 

�لنبي حمم������د �سلى �هلل علي������ه و�سلم، وهي 

�أوىل �لقبلت������ن، وثال������ث �حلرمن �ل�رصيفن، 

وهي �لتي دخلها عمر بن �خلطاب، فجعلها 

أر�سى فيها قو�عد �ل�سالم،  ديان، و� ملتقى �لأ

ب������ل جعلها مدينة �ل�سالم، ثم غز�ها من بعد 

�ل�سليبي������ون، وظلو� فيها مئت������ي عام، حتى 

يوبي.  حررها فيما بعد �سالح �لدين �لأ

– 2 -
فال�ساعر يتغنى ببطولت �ل�سعب �لعربي 

أ�سه �ملجاه������د �إبر�هيم  يف �سوري������ة، وعلى ر�

هنانو وهو يقارع �ملحتل �لفرن�سي، وين�سد يف 

حفل تكرميه ق�سي������دة مطولة عنو�نها قيود 

)1937(، وفيها يق������ول )�لديو�ن � طبعة د�ر 

حالت يف �لبحث  �لع������ودة � 1972، و�سائر �لإ

ت�سري �إىل هذه �لطبعة ،  �س552(:

وط����ن ع��ل��ي��ه م���ن ال����زم����ان وق���ار

ال�����ن�����ور م������لء ����س���ع���اب���ه وال����ن����ار

فوقه البطولة  اأ���س��اط��ري  تغفو 

وي���ه���زه���ا م���ن م��ه��ده��ا ال��ت��ذك��ار

فتطل م��ن اأف���ق اجل��ه��اد ق��واف��ٌل

م���������رص ي���������س����ّد رك����اب����ه����ا ون�������زار

ويف �سياق �لفخار بالبطولة وربط �ملا�سي 

باحلا�������رص، ينعط������ف �ل�ساع������ر �إىل �لقد�س، 

نكليزي، ويقرنَه بالغزو  ليندد بامل�ستعم������ر �لإ

�ل�سليبي، وي�س������وَر ما�أحلَق بال�سعب �لعربي 

يف فل�سط������ن من �أذى، فيق������ول:  )�س557- 

:)559

َما والقد�ُس ما للقد�ِس يخرتق الدرِّ

وزار والأ ث�����������اُم  الآ و�������رصاُع������ه 

اأيُّ الع�سور هوى عليه ولي�س يف 

ج���ن���ب���ي���ه م������ن اأن�����ي�����اب�����ه اآث�������ار
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ع��ه��د ال�����س��ل��ي��ب��ي��ني مل ي����رح له 

دوار ���س��دى  ال��دن��ي��ا  م�����س��م��ع  يف 

�سف امللوك فما ا�ستباح اإباوؤهم

����رصف ال��ق��ت��ال ول اأه����ني ج���وار

بي فنّفرت الأ ناموا على احللم 

م���ن���ه ال���ط���ي���وف ُب������َن������ّوٌة ف��ج��ار

�سلبوا على ج�سع احلياة وفاءهم

وم�����س��وا ع��ل��ى اأخ�����س��اب��ه واأغ����اروا

وب�����ك�����ل ك�������فٍّ غ�������س���ة ���س��ك��ي��ن��ة

وب����ك����ل ع������رق ن���اب�������س م�����س��م��ار

نكلي������ز لليهود  ث������م يتحدث ع������ن دعم �لإ

وت�سجيعهم على �لهجرة �إىل فل�سطن و�إقامة 

نكليز للعهود �لتي  كيان لهم، ويندد بخيانة �لإ

قطعوه������ا للعرب، ثم يوؤك������د �أهمية �حلفاظ 

عل������ى �حلق، ويح������ّذر من �ل�سع������ف، فيقول 

)�س559- 560( :

اأم���ة ������رصاذم  اإىل  ك�����ف  م�����ّدوا الأ

م�سار الأ ج�سوِمها  بَنْتِ  �سّجت 

ورَموا بها البلَد احلراَم كما رمت

ِب��َح��اُر احل����راَم  ال�����س��طَّ  باجليفة 

وب��ن��وا ل��ه��ا وط��ن��ًا وع��ب��ق حممد

واب������ن ال���ب���ت���ول ب���اأف���ق���ه زّخ�����ار

اأين العهود البي�س ترقب فجَرها

�����ٍف ������س�����ّي�����اب�����ٌة اأب�����������رار ب�����ت�����ل�����هُّ

��ٌة وّل����ت ويف ح��ل��ق ال��ع��روب��ة ُب��حَّ

غبار العطا�س  مرا�سفها  وع��ل��ى 

فخاِره عريق  على  ال�سعيَف  اإن 

َح�����َم�����ٌل ي�������س���دُّ ب���ع���ن���ق���ه ج�����زار

خري  وو��سح �أن �ل�ساعر يحّذر يف �لبيت �لأ

من خط������ورة �ل�ستكانة و�لتو�كل و�لنوم على 

ن �حلق لحتميه �إل �لقوة،  �ملجد �لغاب������ر، لأ

و�ساح������ب �حلق من غري ق������وة حمل �سعيف 

يقاد �إىل حتفه.

– 3 -
وي�ست�سه������د يف جب������ل �لن������ار بفل�سط������ن 

�ملنا�س������ل �سعيد �لعا�س، وهو �بن حماه، مما 

يوؤكد وحدة �ل�سعب �لعربي، ووحدة �لن�سال 

أينم������ا كان، �سوء  أّياً كان، و� �سد �مل�ستعم������ر، �

أم فل�سط������ن، فهم������ا بلد و�حد،  يف �سوري������ة �

و�ل�سع������ب �سعب و�حد، وتق������ام له يف دم�سق 

أبو  وحماه حفالت �لتاأبن، ويقف فيها عمر �

ري�سة لريثيه بق�سيدة مطولة عنو�نها �سهيد 

)1937( وفيها يقول )�س569- 571(:

يا�سهيد اجلهاد يا�رصخة الهول

ال�ساح يف  حمحمت  اخل��ي��ل  اإذا 

����رصي���خ ل����ل����ك����ف����اح  لح  ك���ل���م���ا 

الكفاح يا�رصيخ  لبيك  �سحت 

ميان حتمل احلملة القوية والإ

امل������ف������راح ق����ل����ب����ك  يف  اأق�������������وى 
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ف����ك����اأن احل����ي����اة مل ت���ل���ق ف��ي��ه��ا

م��������اي��������رّوي ت���ع���ط�������س امل����ل����ت����اح

ومل����ا ك�����ان�����ت  ي�����دي�����ك  ه�����ب�����ًة يف 

رام����ه����ا امل���ج���د ع��ف��ت��ه��ا ب�����س��م��اح

ويذكر بوعود �حللف������اء للعرب، ووقوف 

وىل،  �لعرب �إىل جانبهم يف �حلرب �لعاملية �لأ

أم������ل نيل �حلرية  وتقدمي �لع������ون لهم، على �

و�ل�ستق������الل، ثم ينّدد بنك������ث �حللفاء لتلك 

�لوع������ود، وما جّر على �لع������رب من �حتالل 

�أقطاره������م، و�سلبهم �حلري������ة، يقول خماطباً 

�سعيد �لعا�س )�س 572- 574(:

يوٌم العمر،  اإن��ه  املجد،  فتى  اأي 

خل�������������س������ار واآخ���������������������ٌر ل������رب������اح

ل��ق��وم امل����ن����ون  ����س���ام���ك  م����ن  اإن 

والفالح احلجا  على  يحيوا  مل 

��وا خ���ف���روا ذم����ة ال���ع���ه���ود و���س��مُّ

ذن عن �رصخة اله�سيم الالحي الأ

ك���م وع�����ود م��ع�����س��ول��ة ���س��ك��ب��وه��ا

امل�����س��م��اح ال����ع����روب����ة  اد  ف��������وؤ يف 

ل���ه���م ج���ي���و����س ولء ف��ح�����س��دن��ا 

وم�������ددن�������ا اأك�����ف�����ن�����ا ل���ل�������س���ف���اح

و���س��ف��ك��ن��ا ال�����دم ال���زك���ي وزّي���ّن���ا

ج���ب���ني ال����رح����ى ب���غ���ار ال��ن��ج��اح

م��ن��ه��م فكنا �����س����الب  الأ واأردن�������ا 

�ساحي الأ ونحن  اأ�سالبهم  نحن 

و�ل�ساع������ر ل ي�سع������ف، ول يدخل �لياأ�س 

�إىل قلبه، بل يظل متم�سكاً باحلق، وهو يوؤكد 

�أن �لع������رب لن يتخلو� ع������ن فل�سطن، حيث 

��ست�سه������د �سعيد �لعا�س يف جب������ل �لنار، بل 

يوؤكد �أن ماأ�ساة فل�سطن �ستظل منارة ت�سيء 

للعرب طريق �لكفاح، حيث يقول )�س 574-

:)575

ج��ب��ل ال���ن���اِر ل��ن ن��ن��ام ك��م��ا ن��َت

��م��اح ج���ري���َح ال��ع��ل��ى ك�����س��ي��َح ال��طرِّ

ل���ك ح���بٌّ يف ق��ا���س��ي��وَن و���س��ن��نَي

�����ْي�����ن�����اء م������اَل������ُه م������ن ب������راح و������سَ

ال�ساحل يف  كاملنارة  للعرب  اأن��ت 

ع��������������������ني امل������������الح لح����������������ت لأ

و�ل�ساع������ر يب������دع يف �لق�سي������دة نف�سها 

ت�سوي������ر �ل�������رص�ع بن �لع������رب يف فل�سطن 

و�لعد�ة �ملحتلن، ويقدم لوحة فنية متميزة، 

�إذ ي�سور جبل �لنار يف فل�سطن يهتز غ�سباً 

من ظالم �لطغ������اة، وتنطلق �لن�سور �لعربية، 

تاركة فر�خه������ا، لت�سارع قوى �لظالم، ولكن 

ه������ذه �لقوى ت�سل������ط نري�نها عل������ى �لن�سور، 

فتحرتق �أجنحتها، وه������ي تن�سب خمالبها يف 

ج�سد �لظامل، وتاأبى �إل �أن ت�سلم �لروح وتروي 

ر�س بدمائها. يقول )�س 564- 568(: �لأ

جيال ق�سَّ جناحيك ياظالم الأ

������س�����ب�����اح ف�����ه�����ذي ط�����الئ�����ع الإ
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الك�ساىل اجل��ف��ون  ك��ّح��ل  م����رود 

ف���اأف���اق���ت ع��ل��ى ال�����س��ن��ا ال��ل��ّم��اح

ف�سحا من عليائه اجلبل الهاجع

ت���������������راح واه���������ت���������ّز م�����ف�����ع�����م الأ

وت������ع������اىل �����س����ي����اح����ه ي����ت����واىل

ف����ا�����رصاأب����ت ن�������س���وره ل��ل�����س��ي��اح

تركت يف الوكون اأفراخها الزغب

وه�����ب�����ت ع����ل����ى اأزي����������ز ال�����ري�����اح

وتبارت ع�سائبا فالف�سا الرحب

ب���������س����اط م�����ن خم����ل����ب وج����ن����اح

غ�سب البغي فانرى يح�سد الهول

ب���ارت���ي���اح ذى  الأ اإىل  وي����رن����و 

�����س����ّق ف����ّك����ي ج���ه���ن���ٍم ف���اأ����س���ال���ت

يف ال����رواب����ي ل��ع��اَب��ه��ا وال��ب��ط��اح

فاق�سعرت من وهجة القلل ال�سّم

دواح الأ ������س�����وام�����خ  واأّج��������������ت 

وتدّجى الدخان يحجب عني ال�سم�س

ع�����ن م��������اأمت ال��������رثى امل�������س���ت���ب���اح

واأزرت ال��ن�����س��ور  ت��ل��ك  ف��ت��ه��اوت 

ب��امل��ن��اي��ا ع��ل��ى ال��ل��ظ��ى امل��ج��ت��اح

البغي يف  املعّقف  املخلب  تن�سب 

اإحل�������اح يف  امل����ن����ق����ار  وت�����زج�����ي 

بالري�س يلعب  اللهيب  ول�����س��ان 

وي���ط���وي اجل�����راح ف���وق اجل���راح

فيها الن�رص  ل  للن�سور  غ�سبة 

مب����ب����اح ال�������ون�������ى  ول  مب������ت������اح 

اإل امل��خ��ال��ب  ت��ل��ك  ُت����َزْح����َزْح  مل 

رواح الأ م����ن  َدْت  ُج����������ررِّ ب���ع���دم���ا 

فتال�سى الدخان عن َوَثَبات البغي

ال����ن���������س����اح ال�����������دم  ب������رك������ة  يف 

النار جبل  م��ال��ئ��ًا  الليل  و����رصى 

���س��اح��ي الأ ن�سيد  ل���ول  ���س��ك��ون��ًا 

ال��ن�����س��ور جت���ري �سخاء ي��ادم��اء 

ب�����غ�����رام ال����ب����ط����ول����ة ال���ف�������س���اح

اأن����ب����ت����ي ال����ع����ز �����رصح����ة ي��ت��ف��ي��ا

ب��اأظ��ال��ي��ل��ه��ا ���س��ت��ي��ت ال��ن��واح��ي

اإن لهث احلقل اأنت دمع ال�سماء 

وج�����ف�����ت �����س����ن����اب����ل واأق������اح������ي

فال�ساعر يب������دع يف ت�سوير �ل�رص�ع بن 

ق������وى �حلق و�لباطل، �خل������ري و�ل�رص، �لعرب 

و�ل�سهاينة، وهو ي�ستعري �سورة �لليل و�لظالم 

و�لنري�ن تغالبها �لن�سور وتن�سب فيها خمالبها 

ر�س �لعط�سى،  وتبذل �لروح و�لدم لت�سقي �لأ

و�ل�ساع������ر يوؤكد �أن قوى �حلق على ��ستعد�د 

د�ئم للت�سحية و�لف������د�ء، و�إن كانت تعلم �أن 

�لغلبة لن تكون له������ا، وح�سبها فخر�ً و�رصفاً 

أنها تثب������ت بطولتها، وتوؤكد حقها، كما يوؤكد  �

�ل�ساع������ر �أن هذ� �لدم لن ي�سي������ع عبثاً فهو 

�لذي �سينبت �سجرة �لعزة.

و�سورة �ل�������رص�ع مبتك������رة، وهي حافلة 

بال�سور �جلزئية �لبديعة، فالبغي ي�سق فكي 
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جهنم، و�ل������رثى يف ماأمت م�ستب������اح، و�لن�سور 

تن�س������ب �ملخل������ب يف �لبغي وتزج������ي �ملنقار، 

و�لعز بعد ذلك �رصحة، و�لدماء دمع �ل�سماء 

يروي �حلقل �لظام������ئ. �إن �لق�سيدة مبنية 

عل������ى فنية عالي������ة، و�سور جدي������دة، ومعان 

بعيدة، ولي�س فيها �إل قدر قليل من �ملبا�رصة 

أنها قيلت يف  و�خلطاب������ة ، على �لرغم م������ن �

أن�س������دت يف حفل، وكانت موجهة  منا�سبة، و�

�إىل جمه������ور حا�سد من �ملتلق������ن.  و�إذ� دلَّ 

هذ� على �سيء، فاإنه ي������دل على �أن �ل�ساعر 

ياأبى �إل �أن يجوِّد فنه، ولو كانت ق�سيدته يف 

منا�سبة، فهي ت�سدر عن موهبة، لميكن �إل 

�أن تعرب عن ذ�تها، �أقوى مايكون �لتعبري.
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ويف ع������ام 1945 قب������ل �أن يت������م ل�سورية 

�ل�ستقالل، تفتتح د�ر �لكتب �لوطنية بحلب، 

ويف حف������ل �لفتتاح يلق������ي �ل�ساعر ق�سيدة 

مطولة عنو�نها »هذه �أمتي« )1945(، وفيها 

يعت������ز بالعروب������ة وقدرتها عل������ى نف�س غبار 

ي������ام، و�لنهو�������س ثانية لت�سن������ع �لعزة، ثم  �لأ

يلتفت �إىل �لقد�س، لي�سري �إىل غدر �لأحالف 

بالعرب، ونكثه������م بعهودهم لهم، وت�سجيعهم 

�ليهود عل������ى �لهج������رة �إىل فل�سطن، فيقول 

)�س526- 527(:

و�سلوا القد�س هل غفا ال�رصق عنها

ُم����ّران����ه ���س��ب��ا  دون����ه����ا  ط�����وى  اأو 

ب�سهيوٍن البحار  خلف  اأه��ت��اف 

وح���������دب ع����ل����ى ب�����ن�����اء ك���ي���ان���ه

وم�����ن ال���ه���ات���ف امل����ل����ح؟ اأح��������رٌّ ؟

بهتانِه  من  ح���رار  الأ �سدق  اأي��ن 

الرحمة اأتنح�رص  ميثاقه؟  اأين 

؟ يف دف����ت����ي����ه ع�����ن ع������دوان������ه 

ف�����م م��ن ال����ع����ه����ود يف  ي�����ال�����ذل 

فر�سانه دم��ا  عّزها  على  اأج��رى 

ر�������س �ملقد�س������ة،  ث������م ي�سي������د بطه������ر �لأ

وي�ستنكر تدني�سها بالعدو�ن، ويوؤكد �أن �حلق 

لبد �سينت�رص، و�أن �لباطل �سيدحر وينهزم، 

فيقول: )�س725- 528(:

عي�سى ابت�سامة  يا  فل�سطني  اأي 

ج��ث��م��ان��ه ع��ل��ى  ذى  الأ جل�����راح 

ل���ي���ل���ة يف  ال�������������راق  ي����ات����ث����ن����ي 

�رصاء والوحي م�سك بعنانه الإ

خوفا احللم  خ�سيبة  لتنامي 

اأعوانه وم��ن  احلمى  غريب  من 

ف���دع���ي���ه رّب����������ه  ل���ل���ب���ي���ت  اإّن 

ث��ع��ب��ان��ه يف  َرَداه  ح������او  رّب 

ومما ل�سك فيه �أن �ل�ساعر ليرفع دعوة 

�لت�سليم حن يقول �إن للبيت ربه فدعيه، بل 

يع������رب عن ثقة باأن �لباط������ل �سينهزم من غري 
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نه يحمل يف د�خله بذور فنائه ب�سبب  �سك لأ

�عتم������اده عل������ى �لزيف و�لباط������ل، كاحلاوي 

فعى يف ك�سب عي�سه. �لذي يعتمد على �لأ
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و�أقيم������ت حفل������ة ثاني������ة يف د�ر �لكت������ب 

�لوطنية بحلب، ع������ام 1947 يف ذكرى جالء 

أبو ري�سة  �مل�ستعم������ر عن �سورية، فيلقي عمر �

ق�سي������دة مطول������ة عنو�نها: »عر�������س �ملجد« 

)1947( يفخر فيها مبجد �لعرب، ويعرب عن 

فرحة كبرية بال�ستق������الل، يقول يف مطلعها 

)�س 437(:

وا�سحبي تيهي  املجد  ياعرو�س 

ال�����س��ه��ب ذي��������ول  م���غ���ان���ي���ن���ا  يف 

ل����ن ت�����ري ح��ف��ن��ة رم�����ل ف��وق��ه��ا

اأب������ي ب�����دم�����ا ح��������ّر  ت����ع����ط����ر  مل 

ح��ق��ب��ة ع���ل���ي���ه���ا  ال����ب����غ����ي  درج 

رب الأ ب������ل������وغ  دون  وه�����������وى 

ثم يخاطب يف ت�ساعيف �لق�سيدة �لقد�س 

�ل�رصي������ف فيتغّنى بطهر �أر�سه ث������م يوؤكد �أن 

�مل�س������اب يف فل�سط������ن قد وّح������د �لعرب وملَّ 

أنهم جميع������اً لن يتخلو� عن �حلق،  �سملهم و�

فيقول )�س447- 448( : 

ال�سنا ياجملى  القد�س  ياروابي 

النبي ي��اروؤى عي�سى على جفن 

امل��دى ال��رح��ب  يف  عليائك  دون 

���س��ه��ل��ة اخل���ي���ل ووه�����ج ال��ق�����س��ب

����س���م���ل���ن���ا م�����ن�����ا  لم  الآ مل��������ت 

ون��������ت م���اب���ي���ن���ن���ا م������ن ن�����س��ب

ف������������اإذا م���������رص اأغ������������اين ج����ّل����ٍق

ي����رثب جن�������وى  ب������غ������داد  واإذا 

ذه������ب������ت اأع������الم������ه������ا خ���اف���ق���ة

وال����ت����ق����ى م�������رصق���ه���ا ب���امل���غ���رب

ك��ل��م��ا ان���ق�������سّ ع��ل��ي��ه��ا ع��ا���س��ف

ال�����س��ح��ب �����س����ل����وع  يف  دف����ن����ت����ه 

ب����ورك اخل��ط��ب ف��ك��م ل��ف على

مغ�سب ���س��ع��ب  اأ����س���ت���ات  ���س��ه��م��ه 

و�ل�ساعر بذلك ي������دل على روؤية تتم�سك 

باحلق، وتثق بامل�ستقب������ل، وترى يف �مل�سيبة 

نف�سها مايحق������ق �خلال�س، ولكن من خالل 

وحدة �لعرب.
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ولك������ن هذه �لروؤية �لو�ثق������ة �ملتفائلة، ما 

تلب������ث �أن ت�ساب بفاجعة كبرية، عندما ترتد 

�لقوى �لعربي������ة على �أعقابه������ا عام 1947، 

أيار 1948  ويعلن �لكي������ان �ل�سهيوين يف 15 �

عن قيام دولة �إ�رص�ئيل، فينفجر �لغ�سب يف 

أمت������ه بق�سوة، منكر�ً  قل������ب �ل�ساعر، ويعاتب �

عليه������ا تق�سريها يف �لدف������اع عن �حلق يف 
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ق�سيدة له �سه������رية عنو�نها »�أمتي« )1947( 

يقول يف مطلعها )�س7(:

مم الأ ب�����ني  ل�����ك  ه�����ل  اأم������ت������ي، 

ل���ل���ق���ل���م اأو  ل���ل�������س���ي���ف  م�����ن�����ر 

اأت�������ل�������ق�������اك وط������������ريف م����ط����رق

خ����ج����اًل م����ن اأم�������س���ك امل���ن�������رصم

���������رصائ��������ي��������ل ت����ع����ل����و راي�������ة األإ

يف ح���م���ى امل����ه����د وظ�����ل احل����رم

ك��ي��ف اأغ��ف��ي��ت ع��ل��ى ال����ذل ومل

ت��ن��ف�����س��ي ع���ن���ك غ����ب����ار ال��ت��ه��م

و�رصع������ان ماي�سب �ل�ساع������ر نقمته على 

آنئ������ذ ويحمله������م �مل�سوؤولية،  �لق������ادة �لعرب �

ويعاتبه������م بح������ّدة بالغ������ة، فيق������ول عنه������م: 

)�س10(

ان��ط��ل��ق��ت وام���ع���ت�������س���م���اه  رّب 

م������لء اأف����������واه ال����ب����ن����ات ال��ي��ت��م

لم���������س����ت اأ�����س����م����اع����ه����م ل��ك��ن��ه��ا

امل��ع��ت�����س��م ن����خ����وة  ت���الم�������س  مل 

ثم يلتف������ت �إىل �ل�سع������ب �لعربي ليحمله 

�مل�سوؤولي������ة كله������ا، ويلومه عل������ى �سكوته عن 

حكامه، فيقول )�س10- 11(:

اأم������ت������ي ك������م �����س����ن����م ع���ب���دت���ه

مل ي��ك��ن ي��ح��م��ل ط��ه��ر ال�����س��ن��م

ع����دوان����ه ال�����ذئ�����ب يف  لي�������الم 

ال��غ��ن��م ع�����دو  ال����راع����ي  ي����ك  اإن 

ملا ف��ل��ولك  ال�سكوى  فاحب�سي 

ال��دره��م عبيد  احل��ك��م  يف  ك���ان 

و�س������دة  باحل������دة  مفعم������ة  و�لق�سي������دة 

�سئلة و�لند�ء�ت،  �لنفعال، وهي ت�س������ج بالأ

دها�س،  وقد عني �ل�ساعر فيها بالطر�فة و�لإ

وتعّد �إحدى ق�سائده �ملتميزة، وقد لقيت يف 

أنه ��ستهل بها  حينها رو�ج������اً كبري�ً، وح�سبها �

ديو�نه �لذي �أ�سدره عام 1971.
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وينت������اب �ل�ساع������ر بع������د ذلك ق������در غري 

قليل من �لكتئاب و�حلزن، وهو يرى �لقد�س 

مل  تنته������ك، وقو�فل �لالجئن جت������ّر خطا �لأ

و�ل�سق������اء و�لع������ذ�ب، و�لع������رب لهون عنهم 

عابث������ون، فيطل������ق ق�سيدة مطول������ة عنو�نها 

»حم������اة �ل�سي������م« )1948(، وفيه������ا يق������ول 

)�س20-17(: 

هل يف روابي القد�س كهف عبادة

حت��ن��و ج��وان��ب��ه ع��ل��ى اأح����ب����اِرِه

خ�سب ال�سليب على الرمال خم�سب

ج��وارِه بطيب  نعموا  من  بدماء 

فاإذا �سبيل احلق منف�س ال�سوى

زوارِه م���ن  ال��ط��ل��ق��اء  ب���ه  ت��اه��ت 

ط��ري��دة ال��ع��ج��اف  ق��واف��ل��ه  واإذا 

وال���ب���غ���ي ي��ق��ذف��ه��ا مب�����ارج ن���اره
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ال�����س��ن��ني وراءه م��ت��ع��ب ج����ّر  ك���م 

وم�����س��ي��ب��ه ي��ب��ك��ي ج����الل وق����اره

م��ت��ل��ف��ت��ًا ���س��وب ال���دي���ار م��وّدع��ا

وخ���ط���اه ب���ني ن��ه��و���س��ه وع���ث���اره

كم حّرة مل تدر عني ال�سم�س ما

كاره بطرف  اأغ�ست  خدرها  يف 

وب��ن��ات��ه��ا وج���ل���ى ت�����س��ج اأم��ام��ه��ا

اأوك����اره اإىل  ي��دف��ع��ه��ا  وال��رج�����س 

التي الزمر  هذه  ا�ستجارت  مبن 

م���د ال���زم���ان ل��ه��ا ي���د ا���س��ت��ه��ت��اره

ال���ع���ري ي��ن�����رصه��ا ع��ل��ى اأن��ي��اب��ه

اأظ��ف��اره ع��ل��ى  يطويها  واجل����وع 

ف�����ل�����رّب ����س���ك���ري �����س����دا م���رتّن���ح���ا

ودم����وع����ه����ا م����زوج����ة ب��ع��ق��اره

ول������رّب م���ت���الف اأ�����س����اح ب��وج��ه��ه

ن�ساره �سيل  البيد  وم��لء  عنها 

ح�سبت بناء العرب م�سموك الذرى

ج��داره دون  ح���داث  الأ تتحطم 

و�سادها ذليل  على  البناة  ف��اإذا 

وثاره الذبيح  ال�رصف  تغفو عن 

مل، وما ير�ه  وعل������ى �لرغم م������ن ه������ذ� �لأ

�ل�ساع������ر م������ن مظاه������ر �ل�سع������ف و�لبوؤ�س 

مل، ويظل على ثقة  و�لت�رصد، فاإنه ليفقد �لأ

باأن فجر �خلال�س قادم، فيقول )�س20(:

لليلنا اإن  ال�����س��ي��م  ح��م��اة  م��ه��اًل 

فجرًا �سيطوي ال�سيم يف اأطماره

واإن��ا عنك  احلقد  جفن  مانام 

ه��ي ه����داأة ال��رئ��ب��ال ق��ب��ل ن��ف��اره

ومما ل�سك فيه �أن هذه �لثقة بالنهو�س 

�إمنا هي م�ستمدة من �لتم�سك باحلق �لعربي، 

ومن قوة هذ� �حلق نف�سه.
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وها هو ذ� �لعيد ميّر بال�ساعر، فال يهناأ 

ن رو�بي �لقد�س  به، ول يح�س فيه ب�سعادة، لأ

م�ستباح������ة، ولكنه يثق ب������اأن خال�سها قادم، 

ويعرّب عن ذلك يف ق�سيدة »ياعيد« )1949( 

وفيها يقول: )�س 93- 95(:

ياعيد، ماافرّت ثغر املجد، ياعيد

فكيف تلقاك بالب�رصى الزغاريد

راعفة البغي  وج���راح  طالْعَتنا 

اأ���س��اة احل��ي ت�سميد وم��ا لها من 

منك�سة خجلى  راي��ات��ن��ا  فتلك 

ال�سناديد تلك  دونها  من  فاأين 

ياعيدكم يف روابي القد�س من كبد

لها على الرفرف العلوي تعبيد

لعفته اإرواء  ال��ع��ز  ع��ل��ى  ���س��ال��ت 

معبود ال�سيم  اأب���اة  عند  وال��ع��ز 

�سينجلي ليلنا عن فجر معرتك

تغريد امل�سبوب  فمه  يف  ونحن 

و�لق�سيدة تدل على حزن يحّز يف �أعماق 

�ل�ساع������ر، ملا نال �لقد�س من عدو�ن، وملا هو 
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عليه حال �لعرب م������ن تق�سري جتاهها، كما 

تدل �لق�سي������دة على ت�سحي������ات �لعرب يف 

فل�سط������ن ونيلهم �ل�سه������ادة، و�ل�ساعر ميّجد 

�أرو�حهم، ومن خالل هذه �لت�سحيات ميتلك 

�لثق������ة بالن�رص. �إن �حل������زن حالة لبّد منها، 

تزيد �حل�ّس رهاف������ة، و�لوعي قوة، ول تعدم 

مل، بل لعل تلك �حلالة  �لرجاء، ول تفني �لأ

مل قوة.                                تزيد �لأ

– 9 -
ومت������ر على �لنكبة ع�������رص �سنو�ت، ويطل 

�لعام �جلديد 1959، فيجد �ل�ساعر �ملاأ�ساة 

مات������ز�ل كما هي، �حت������الل، وت�رصيد، وقهر، 

فال يهن������اأ �ل�ساع������ر بقدوم �لع������ام �جلديد، 

ويجد غرفته كئيب������ة خاوية، على �لرغم من 

�متالئها ببطاقات �لتهنئة �لتي ير�ها فارغة 

م������ن معناها، وهذ� مايع������رب عنه يف ق�سيدة 

عنو�نها »عام جدي������د« )1959( وفيها يقول 

)�س64(:

ح���ج���رت���ي يف  ه�����ن�����ا  وح�����������دي 

وال������ل������ي������ل وال��������ع��������ام ال����ول����ي����د

وح����������دي، واأ������س�����ب�����اح ال�������س���ن���ني

ال�����ع�����������رص م�����اث�����ل�����ة ال�����وع�����ي�����ْد

ك�������م ح�������ّط�������َم�������ْت م�����ن�����ي وم�����ن

زه�������وي وم�����ن جم�����دي ال��ت��ل��ي��ْد

وق�������ف�������ت ل�����ت�����ن�����رث ك��������ل ج������رح

وئ������ي������ْد ����������س���������دري  يف  ك�����������ان 

م����ن ���س��ي��ح��ة ال����وط����ن ال��ط��ع��ني

ورق�������������دة ال�������وط�������ن ال�������س���ه���ي���د

وك��������اآب��������ة ال���������س����ي����خ ال����ط����ري����د

ودم�������ع�������ة ال�����ط�����ف�����ل ال���������رصي����د

ح����������������������������رار يف ومت�������ل�������م�������ل الأ

اأغ���������������������الل ح���������ك���������ام ع����ب����ي����د

ق��������������������زام ف�����وق وت������ك������ال������ب الأ

ذي�����������������ول ع���������م���������الق ع����ن����ي����د

ح���ج���رت���ي يف  ه�����ن�����ا  وح�����������دي 

واجل����������رح وال����ف����ج����ر اجل����دي����د

ور���������س��������ائ��������ل �������س������ّت������ى ت�����ق�����ول

ج����م����ي����ع����ه����ا ع��������ام��������ًا ����س���ع���ي���د

�إن ح������زن �ل�ساعر يف �لعي������د، و�إح�سا�سه 

مبا يعانيه وطن������ه و�أمته من هو�ن �لحتالل 

و�لت�رصيد و�لقهر، لهو دليل على �أن �ل�ساعر 

مة يف وجد�نه د�ئماً، و�أن  يحم������ل �لوطن و�لأ

ن�سان لتكتم������ل �إل بفرحة �لوطن،  فرحة �لإ

وتلك ه������ي يف �حلقيقة معان������اة كل مو�طن 

عربي. 

�إن ذلك كله يوؤكد �أن �لق�سية �لفل�سطينية 

هي ق�سية كل عربي، يعي�س نب�سها كل يوم، 

ر�س  ويح�س مباأ�ساتها، ول يهناأ يف عي�سه، و�لأ

�ملقد�س������ة مدن�سة، و�لقد�س �ل�رصيف منتهك، 
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أو  و�ل�سقيق �لفل�سطين������ي يعاين من �لت�رصيد �

�لحتالل.
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ولذلك ي�سعب على �ل�ساعر �أن ي�سمع �أن 

أنف������ق مبلغاً كبري�ً  غنياء �لعرب قد � �أح������د �لأ

عل������ى ملذ�ت������ه، يف �لوقت �ل������ذي تعاين فيه 

�لقد�س م������ن جر�حها فيثور غ�سب �ل�ساعر، 

وينقم، ومي�سي لري�س������م لوحة لذلك �لغني، 

أ، يف ق�سيدة له  ي�سخ������ر فيه������ا من������ه، ويه������ز�

عنو�نه������ا »هكذ�« )1954( وفيها ي�سور جود 

ذل������ك �لغن������ي و�إنفاقه على ملذ�ت������ه، فيقول 

)�س27-26(:

قال: ياح�سناء ما�سئت فاطلبي

ف�����ك�����الن�����ا ب�������ال�������غ�������وايل م����ول����ع

م����دت كفها ال�������س���ق���راء  اأخ���ت���ك 

ف��اك��ت�����س��ى م���ن ك���ل جن���م اإ���س��ب��ع

ف���ان���ت���ق���ى اأك���������رم م���اي���ه���ف���و ل��ه

م���ع�������س���م غ���������سٌّ وج����ي����د اأت����ل����ع

وت��ال���س��ى ال��ط��ي��ب م���ن خم��دع��ه

وت��������������وله ال�����������س�����ب�����ات امل���م���ت���ع

ث������م يعلّق عل������ى موقف �لغن������ي، �ساخر�ً، 

يف تفج������ع م������ّر، فيقول يف خت������ام �لق�سيدة 

)�س27(:

ه���ك���ذا ت��ق��ت��ح��م ال���ق���د����س على

غ���ا����س���ب���ي���ه���ا ه����ك����ذا ت�����س��رتج��ع

عماق،  ويف هذ� �خلت������ام مايح������ّز يف �لأ

�سافة �إىل  مل، بالإ ويث������ري �ل�سعور بامل������ر�رة و�لأ

مافيه من �سخرية و�إد�نة.
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ويف كل منا�سب������ة، ينعط������ف �ل�ساعر �إىل 

�لقد�س، ليعرب ع������ن و�قعها �ملوؤمل، ففي حفل 

تاأبن �ل�ساعر �للبناين �لأخطل �ل�سغري عام 

أبو ري�سة ق�سيدة مطولة، عنو�نها  1969 يلقي �

»بنات �ل�ساع������ر«، يرثي فيها �ل�ساعر، وياأبى 

�إل �أن ينط������ق مبا يف نف�س������ه من حزن و�أمل، 

مة �لعربية،  ح������زن على و�قع فل�سط������ن، و�لأ

و�أمل يف �ملقاومة �لفل�سطينية وحركتها فتح 

�لتي �أعلن عنها عام 1965.

خطل  وهاه������و ذ� يخاط������ب �ل�ساع������ر �لأ

�ل�سغري ويبوح له مبا يف جو�نحه من �أمل على 

�أمته، فيقول: )�س75- 76(:

يا راقدًا يف حمى النعمى وم�سجعه

مازال يندى عليه الع�سب والزهر

ك اليوم من اأزرى الزمان به جنيُّ

ال���ِك���َرُ اآف���اق���ه  م����دى  ع���ن  ورّده 

به املطاف  طال  بعدما  جناحه 

ب من �سظايا ال�سهب منك�رص خم�سّ
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مي�سي الهوينا على �سحراء رحلته

�سباح وال�سهر و�سحبه الليل والأ

كانت له يف ه�ساب ال�رصق األوية

الظفر بها  الكرامة معقود  ج  َن�سْ

ي�سائل القدر املحموم يف خجل

عنها فيغ�سي على ا�ستحيائه القدر

وه������ذ� �لبوح �حلزين ل يعرب عن م�ساعر 

فردي������ة خا�سة، �إمنا يعرب عن م�ساعر وطنية 

مة  قومية �ساملة، مرجعها �حلزن على و�قع �لأ

�لعربية وما نالها من �سيم، ولكن �ل�ساعر ل 

مل، فعز�وؤه يف كتائب �لفتح، و�أمله  يفق������د �لأ

يف رجال �ملقاومة، �لذين ي�سنعون �مل�ستقبل، 

يقول �ل�ساعر )�س77-76(:

كتائُب الفتح يف اإع�سار عا�سفة

باحلقد والغ�سب العلوي تنفجر

م��ن ك��ّل اأم���رد م��ا اأدم���ى مرا�سَفه

يف رع�سة ال�سوق اإل الوحُل واملدر

اأ�ساورها باعت  ما  ح�سناَء  وك��لرِّ 

امل��وُت يّدخر اإل لت�سرتي بها ما 

منة موؤ احل��ق  بالن�سال  كتائٌب 

اإذا الطواغيت من اإميانها �سخروا

مل برجال  ولكن، على �لرغم من هذ� �لأ

�لف������د�ء و�لت�سحية، يظل �ل�ساع������ر حزيناً، 

ب�سبب ياأ�سه من �حل������كام �لعرب، وهو يدين 

يف �لق�سي������دة نف�سه������ا موؤمت������ر �لقمة �لذي 

آنئ������ذ يف �لرباط، ثم يعلن يف �خلتام  عقدوه �

نه مل يقل كل ما كان يريد  أمله �ل�سديد لأ ع������ن �

�أن يق������ول، فما تز�ل يف �ل�سدر غ�سة، يقول 

)�س 78(:

عفوًا ب�سارة بع�س البوح �سقت به

ي�ستعر ح��ّران  فمي  ف��وق  ف�سال 

خنقت بالدمعة اخلر�ساء اأكرثه

الب�رص يلمح  مال  الدمع  واأقتل 
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مل على �مللك  ولذل������ك يعلّق �ل�ساع������ر �لأ

في�س������ل عندما يعلن ع������ام 1975 عن عزمه 

عل������ى حتري������ر �لقد�س، فيتمث������ل فيه �سالح 

�لدين حمّرر �لقد�س، ويتوجه �إليه يف ق�سيدة 

أنا يف مك������ة«، فيقول يف  مطول������ة عنو�نه������ا »�

جمموعة »�أمرك يارب« )�س 57(:

ربُع حطنَي موح�س يا �سالح الدين

غ��������وال ذك���������ري���������ات  م��������ن  اإل 

�رِصْ بنا �سوبه و�سّل بنا يف القد�س

وا������������رصب ح������رام������ه ب����احل����الل
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ولك������ن فجاأة يغت������ال �ملل������ك في�سل عام 

1975، فريثي������ه �ل�ساع������ر بق�سي������دة مطولة 

عنو�نها »�أمرك ي������ارب« )1395ه� 1975م(، 

وهم������ا �لكلمت������ان �للت������ان نطق بهم������ا �مللك 
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في�سل وهو يجود بروحه، وقد جعل �ل�ساعر 

�لق�سيدة على ل�سان �مللك، و�سوره وهو يوّدع 

�لدنيا،  ويتوج������ه �إىل ربه بالند�ء، معرب�ً عن 

خرية، وهي حترير �لقد�س، فيقول  �أمنيته �لأ

يف �ملجموعة نف�سها )�س14(:

اأمنيٌة رّب من دنياي  يا  يل بعُد 

تقتات بالوعد منها كّل اأ�سجاين

اأردت اأختم فيها العمر مقتحما

اأحقاَد حطني يف م�سمارها الثاين

ي وكف القد�س حتمل يل واأن اأ�سلرِّ

ق�سى وترعاين ر�ساك يف امل�سجد الأ

اأمنية العمر  يف  اأكرمها  ك��ان  م��ا 

ما كنت اأح�سبها مت�سي وتن�ساين

و�ل�ساع������ر يدرك �أن �مللك في�سل مل يفقد 

مل  مل، كم������ا �أن �ل�ساعر نف�سه مل يفقد �لأ �لأ

فكالهم������ا يثق بال�سعب، ويعرف �أن �لقوم لن 

مانة، ول بد  يتخلو� عن �حلق، ولن ين�سو� �لأ

مد، يقول  م������ن حترير �لقد�س، ولو ط������ال �لأ

�ل�ساعر عل������ى ل�سان �مللك في�سل وهو يجود 

بروحه )�س16(:

يا رب ما�ساع عهد القد�س اإن له

ب��اَة اأع��ادي كلرِّ عدواِن قومي الأ

ي��رم��وا بحرمتها ل��ن  ل��ك  اأم��ان��ة 

ن�سياِن ذي��ل  عليها  ي��ج��روا  ول��ن 

اأمل��ح��ه��ْم يف ظ��ل م�سجدها اأك���اد 

وخ���ال���ٌد م���ن ���س��ن��ا حم���راب���ه دان

وبذل������ك يعرب �ل�ساعر ع������ن روؤية قو�مها 

�لتم�سك باحلق، و�لثق������ة بال�سعب، و�لتفاوؤل 

مل بتحقيق �لن�رص. بامل�ستقبل، و�لأ

– 14 -

وتلك �لروؤية، ه������ي روؤية كل عربي يوؤمن 

جله، وتلك  باحل������ق ويتم�سك به وينا�س������ل لأ

�ملعاناة هي معان������اة �ل�سعب �لعربي كله، من 

�ملحيط �إىل �خلليج.

وهي معان������اة �سعب، وروؤي������ة �سعب، تعّد 

ق�سية فل�سط������ن بالن�سبة �إلي������ه ق�سية حق 

ووج������ود، وهي ق�سي������ة حا�������رص وم�ستقبل، 

جل،  مل، ولو و�فاه �لأ ولذلك ليفقد �ملرء �لأ

نها ق�سية �سعب وتاريخ ووطن. لأ

ولعل يف هذ� كله مايوؤكد �نت�ساب �ل�ساعر 

�إىل �أمته و�سعب������ه وتاريخه، بل مايوؤكد عمق 

ذلك �لنت�س������اب وقوته ور�سوخ������ه و�سدقه، 

فه������و �نت�ساب �ساعر وع������ى �لق�سية، وعا�س 

أبعاده������ا، ذ�ق فيها �ملّر،  تاريخها، وع������رف �

ور�أى �لنكب������ة و�لنك�سة، ولكنه مل يقنط، وظل 

متعلقاً بالق�سية.
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أبو ري�س������ة للق�سية يف  ومثلم������ا �أخل�������س �

فك������ره ووجد�ن������ه ومو�قفه، كذل������ك �أخل�س 

له������ا يف فّنه، فكان يج������ّود �سع������ره، ويتقنه، 

ألفاظه،  ويعنى ب�سوره، ويجّدده������ا، وينتقي �

أته يف  ويجّودها. ولعّل �أهم ما �سيذكر له جر�

�نتقاد �حلكام �لع������رب، وحتميلهم م�سوؤولية 

�سياع �لقد�س وفل�سطن، و�لتنديد بحر�سهم 

عل������ى عرو�سهم، كما �سيذكر ل������ه د�ئماً ثقته 

م������ل د�ئماً على  أمت������ه، وتعليقه �لأ ب�سعبه، و�

�جلندي و�ملقات������ل و�لفد�ئي، وحماة �لوطن، 

و�إدر�ك������ه �أن �لق������وة د�ئماً ه������ي �ل�سبيل �إىل 

�لن�رص. ومن �أهم �ملع������اين �لتي كان يرّددها 

طه������ر �لقد�س ونقاوؤها، و�إ�سارته �إىل مكانتها 

لدى �مل�سيحين و�مل�سلمن، فهي مهد عي�سى 

وم�رصى حممد، عليهما �ل�سالم، وكان ير�هما 

د�ئم������اً متعانقن. كما كان يرى يف �ل�سهاينة 

د�ئماً �رصذمة من �ليه������ود �لكاذبن �لظاملن 

كاذي������ب مدن�سي �حلرم  �لطغاة �سانع������ي �لأ

�ملقد�������س. ويف هذ� �ل�سي������اق كان ينّدد د�ئماً 

نكليز، لنكثهم وعودهم للعرب، ومنحهم  بالإ

�لعهود لليهود. وكان ما يفتاأ ميجد �ل�سهد�ء، 

لم �مل�رّصدي������ن، و�لالجئن، ويوؤكد  وياأ�س������ى لآ

�نت�س������ار �حلق بالقوة. وما كان يهناأ بعيد بل 

كان يف كل عي������د يذكر �لقد�س، كما يذكرها 

نه كان يحمل �لق�سية يف  يف كل منا�سب������ة، لأ

وجد�نه.

و�أمل �ل�ساعر بامل�ستقبل، وثقته بال�سعب، 

وتفاوؤل������ه بالن�������رص، م������اكان ليمح������و نغم������ة 

حزن كان������ت ت�سيع يف كل ماقاله عن �لقد�س 

وفل�سطن، مثلما ه������ي �سائعة يف �سعره كله. 

كذلك ليغيب �لتاريخ عن �سعره يف �لقد�س، 

أ�سم������اء خالد و�سالح  ففي كل ح������ن تاأتلق �

�لدي������ن وكتائب �لفتح، مثلما تاألقت يف �سعره 

ق�سائده عن حممد وخالد و�ملتنبي و�ملعري. 

و�إذ� دّل �سي������وع �حلزن يف �سع������ره كله وتاألق 

�لتاريخ على نزوع رومانتيكي، فاإنه يدل على 

�سالة  ماهو �أهم من ذلك، �أل �إنه �ل�سدق و�لأ

ومتيز �ل�سوت وخ�سو�سيته.

أن������ه كان يعال������ج تلك  ويالح������ظ �أخ������ري�ً �

�ملع������اين بلغة �سعرية ر�قي������ة، فيها قوة وفيها 

متانة، وفيها �سور جديدة، و�إ�سار�ت بعيدة، 

أنه  �سفيفة، حتى يف �لق�سائ������د �لتي يعرف �

�سيلقيها يف منا�سبة، و�أمام جماهري حا�سدة. 

لقد كان������ت �ملنا�سبات تقدح زن������اد قريحته، 

وتثري فيه �ساعريت������ه، وحتر�سه على �لقول، 

فيجود فيها مثلما يجّود يف غريها، فاإذ� هو 

جمّود يف ق�سيدة �ملنا�سبة مثلما هو جمّود يف 

غريه������ا، و�إذ� دّل هذ� عل������ى �سيء، فاإنه يدل 
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عل������ى �ساعر �سادق، خمل�س ل�سعره وفنه، يف 

�حلالت كلّها.

– 16 -
أب������و ري�سة بع������د ذلك كله  ويبق������ى عمر �

و�ح������د�ً من مئ������ات �ل�سعر�ء �لع������رب، �لذين 

�عتنق������و� �لق�سي������ة �لفل�سطيني������ة، وع�سقو� 

�لقد�س، ومت�سكو� باحل������ق �لعربي، ونا�سلو� 

ب�سعره������م وفنهم، و�أحياناً بدمهم و�أرو�حهم، 

أبو ري�سة �ل�سوت  يف �سبيل �لن�������رص، ومل يكن �

أي�ساً �إن  �لف������رد �لوحيد. ول بد من �لق������ول �

أي�ساً ه������م �سمري �ل�سعب،  أولئك �ل�سع������ر�ء � �

مة، وما �لت������ز�م �ل�سعر�ء �لق�سية  و�سوت �لأ

�لفل�سطيني������ة �إل ج������زء من �لت������ز�م �ل�سعب 

�لعربي يف كل مكان وكل قطر لهذه �لق�سية، 

�لتي هي ق�سية �لعرب و�مل�سلمن، ومقيا�س 

�نتمائه������م �إىل �أمته������م و�أر�سه������م و�سعبه������م 

مل،  وتاريخه������م. و�إذ� كان �ل�ساعر ميتلك �لأ

نه يرى �ل�سعب  ويحمل �لثقة و�لتف������اوؤل، فالأ

كله ي�سح������ي وينا�سل، من �أجل حتقيق ذلك 

مل. �لأ
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اأب� ري�صة، عمر، من �صعر عمر اأب� ري�صة، دار الك�صاف، بريوت، �194.

اأب� ري�صة، عمر، دي�ان عمر اأب� ري�صة، دار الع�دة، بريوت، 19�1.

اأب� ري�صة، غنيت يف ماأمتي، دار الع�دة، بريوت، 19�2.

ة، �139. �صفهاين، جدهّ اأب� ري�صة، عمر، اأمرك يا رب، دار الأ

الق�صائد وفق تاريخ كتابتها

1- قي����د، )�193(، األقي���ت يف حفلة الذكرى للمجاهد اإبراهيم هنان�، �صعر 142/136 الدي�ان �س ��2- 

�61، من البحر الكامل، مطلعها:

الن�ر ملء �صعابه والنار وطن عليه من الزمان وقار  

2- �صهي���د، )�193( األقي���ت يف احلفل���ة التذكارية يف حماه ودم�صق لل�صهيد البط���ل �صعيد العا�س الذي 

ا�صت�صه���د يف جب���ل النار بفل�صطني ، الدي�ان ����س �62- ��� �صعر�س 199- �20 من البحر اخلفيف، 

مطلعها:

جبل املجد والندى وال�صماح نام يف غيهب الزمان املاحي  

3- ه���ذه اأمت���ي، )�194(، األقي���ت يف حفلة افتت���اح دار الكتب ال�طنية يف حلب بعد الع���دوان الفرن�صي، 
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وخ���روج ال�صاع���ر من ال�صج���ن، �صعر �س1�4- 163 الدي����ان، )�س �16- ��2(، م���ن البحر اخلفيف، 

ومطلعها :

ه بال�صدو عن اأ�صجانه فلريفهّ ما�صحا بعد من خمار زمانه  

4- عر����س املج���د: )�194( األقيت يف احلفلة التذكارية التي اأقيمت يف حلب، ابتهاجًا بجلء الفرن�صيني 

عن �ص�رية، �صعر �14- 1�3 الدي�ان )�س �43- 449(، من البحر اخلفيف، ومطلعها:

يف مغانينا ذي�ل ال�صهب ياعرو�س املجد تيهي وا�صحبي  

�- بع���د النكب���ة )�194(، األقاه���ا بعد نكبة �194 يف حفل �صم رئي����س ال�زراء يف عهده وه� جميل مردم 

بك، وقد هجاه ببيتني مل يثبتهما يف الدي�ان، ولكن النا�س يتناقل�نهما �صفاها، يق�ل فيهما:

وبها �صبه جميل املردم كيف تبغي اأمة عزتها  

جمرمًا يف �صكل هذا املجرم اإن اأرحام البغايا مل تلد  

والق�صيدة يف الدي�ان �س )�-11( وهي من البحر الرمل، ومطلعها:

منرب لل�صيف اأو للقلم مم   اأمتي هل لك بني الأ

6- حماة ال�صيم: )�194( الدي�ان �س14- 20، من البحر الكامل ومطلعها:

واأبيِت اأن ت�صغي اإىل اأعذاره عاتبته ون�صيِت طيب جناره  

�- ياعيد، )1949( الدي�ان �س 93- �9، من البحر الب�صيط، ومطلعها:

فكيف تلقاك بالب�رشى الزغاريد ياعيد ما افرت ثغر املجد ياعيد  

�- عام جديد )19�9( الدي�ان �س 64- 66، من جمزوء الكامل، ومطلعها:

والليل والعام ال�ليد وحدي هنا يف حجرتي  

9- هكذا : )19�4( الدي�ان، �س)�2- �2(، من البحر اخلفيف، ومطلعها:

وا�صتعر الكاأ�س و�صج امل�صجع  �صاحمَ يا عبد فرفهّ الطيب  

خط���ل ال�صغري )الدي�ان �6-��(  10- بن���ات ال�صاع���ر: )1969( األقيت يف حفل تاأبني ال�صاعر اللبناين الأ

من البحر الب�صيط، ومطلعها:

ومل يغب عن ح�ا�صي ليله �صمر نديك ال�صمح له يخنق له وتر  

11- اأنا يف مكة، بل تاريخ، جمم�عة اأمرك يارب، �139ه�، �س �3- ��، من البحر اخلفيف، مطلعها :

م�ئل احلقهّ ياعرو�س الرمال مل تزال على ممرهّ الليال  

12- اأمرك يارب، �139ه�، جمم�عة اأمرك يارب، �139ه�، �س 9-19، ومطلعها:

ًا فاأمرك ياربي ت�لهّين ردهّ يا ربهّ اأمرك هذا لاأطيق له   
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جراح القد�س بليغة عميقة..

كرياوؤها نازف..

وكرامتها منتهكة..

واأهلها ي�ستغيثون..

والعامل )يتفرج( وي�سفق

ُه ي�ستمتع بعر�سٍ م�رصحي نَّ وكاأَ

وحماُة القد�س يقهقهون

يتبادلون اتهامات التق�سري

لنجعل القد�س رمزًا

باحث يف علم الجتماع )�سورية(. ❁

ò

❁
د. عزت �ل�سيد �أحمد
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ويت�سامتون

مانة عون حمل الأ يدَّ

ويزايدون

والقد�س ت�ستغيث

واأهلها ي�ستغيثون

والكرياء تن�زف

َه�ُس والكرامة جُتْ

نني ويعلو الأ

من اأين نبداأ؟

كلُّ البدايات كانت خاطئة

وبعد كلرِّ بدايٍة بدايٌة خاطئة

خرين ونرتك املبادرات لالآ

أو �لكاتَب يف  أم������ر�ن يوقف������ان �ملفك������ر � �

ح������ريٍة؛ �أن ت�سي������ق خميلته عن فك������رٍة ين�سُج 

حولها كالمه يف مو�سوٍع ينبغي �أن يقول فيه 

فكاُر �ملتكافئة يف  �سيئاً، و�أن تتز�حم عليه �لأ

�أهميتها يف مو�سوٍع و�حٍد فيحار يف �لفكرة 

نَّ كلَّ فكرٍة تفر�س  أ بها كالم������ه، لأ �لَّتي يبد�

كرث �أهميًَّة. و�حلديث عن  ذ�تها بو�سفه������ا �لأ

أو باحٍث هي  أو كاتٍب � �لقد�س عند �أي مفكر �

نَّ �لقد�س لي�ست  م������ن هذ� �لقبيل �لث������اين، لأ

حم�س مدينٍة كغريها من �ملدِن يف �أيِّ م�ستوى 

فكار �لَّتي تفر�ُس  أو �لأ من م�ستويات �لكالم �

فكار م�سرتكًة مع  ذ�تها َحتَّى لو كانت هذه �لأ

أُْخَرى. مدٍن �

ف������اإذ� كان �لكالم عن �لقد�������س بو�سفها 

مدينًة حمتلًة، ومن ثمَّ �ملعاناة من �لحتالل، 

فاإنَّ فكرة �لحتالل و�ملعاناة منه فكرةٌ ت�سرتك 

فيها كثريٌ من �ملدِن، ولك������نَّ �لقد�س وحدها 

من �مل������دن �لَّتي �حتلَّْت تتعر�س لحتالٍل من 

أنو�ٍع �لحت������الل َعرْبَ  ن������وٍع خمتلٍف ع������ن كلٍّ �

�لتاريخ ه������و �لحتالل �ل�ستيطاين، ويختلف 

ه������ذ� �لحتالل �ل�ستيطاينُّ عن كلِّ ما ميكُن 

أنَُّه يقوم  أي�ساً با �أن ي�سمى �حتاللً ��ستيطانيًّا �

على تزوير جل������يٍّ للتاريخ، ومز�عَم و�هيٍة ل 

أماَم �أيِّ مناق�سٍة حترتُم �أدنى  ت�سم������ُد حلظًة �

أوليات �لعقل، وي�ساف �إىل ذلك مما يرتبُط  �

قلِّ خطري�ن: به �أمر�ن على �لأ

ْغِم من ه�سا�سة هذه  أَنَُّه على �لرَّ أولهم������ا � �

أماَم  �ملز�ع������ِم وقابليتها للتد�ع������ي و�لنهيار �

أو �أخالقيَّة...  �أي مناق�سٍة عقلي������ة �أو علميَّة �

ة  ف������اإنَّ �لع������امل �لغربي كل������ه تقريب������اً، وخا�سَّ

�حلكوم������ات منه، تق������ف ور�ء هذ� �لحتالِل 

������ة، وتبذل �لغ������ايل و�لرخي�س  وقفًة حديديَّ

أَنَُّه حقٌّ  للدفاِع عن �لحتالل، وت�سويره على �

، ويف �ملقابل من ذلك متاماً تتجاهل  �رصع������يٌّ

�سلين للمدينة  ه������ل �لأ هذه �ل������دول حقَّ �لأ

جتاهاًل غريباً ُمريب������اً يجعل �حلليم حري�ناً 
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ويفق������د �حلكيم �سو�ب������ه. ول نبالغ يف هذ� 

�ل�سي������اق �إذ� قلنا �إنَّ �ل�سيا�سة �لغربيَّة تنطلق 

من قناعة �أكيدة و�ثقة باأنَّ �لكيان �ل�سهيوين 

كي������ان مزروع يف م������كان ل �ن�سجام قط بينه 

وبَْنَ �ملحي������ط �لذي زرع فيه، ولذلك �سمعنا 

�لكثري م������ن �لت�رصيحات �لت������ي �سدرت عن 

أنَّ �إ�رص�ئيل  م�سوؤولن غربي������ن تعلن �رص�حة �

وجدت لتبقى، وقد كرثت هذه �لت�رصيحات 

مع �نطالقة موؤمتر مدري������د لل�سالم �لعربي 

�ل�سهي������وين يف ع������ام 1992م، وطبيعة هذ� 

أنَّ �لغرب  �لت�رصي������ح تكفي وحدها لتو�س������ح �

أَنَُّه كيان  يتعامل مع �لكي������ان �ل�سهيوين على �

مزروع يف غري �أر�سه، وعلى �أر�س لها �أهلها، 

ولذلك تبدو �لزدو�جية و��سحة يف �ل�سيا�سة 

�لغربية جتاه هذ� �ملو�سوع.

أنَّ هذ� �لعامل �لغربي، وهو �لذي  ثانيهما �

�س������ه و�سان وجوده،  زرع ه������ذ� �لحتالل وكرَّ

ومبمار�سة تفق������اأ عن كلِّ عق������ل ومنطق، مل 

يكتِف بالقتناِع �ملريب بهذه �ملز�عم �لو�هية، 

أدن������ى حدود  �ملتناق�س������ة �لَّت������ي تفتق������ر �إىل �

أو �لتاريخ،  أو �لعق������ل � �لتما�س������ك مع �ملنطق �

بل يري������د �أن يفر�س على �أهل �لقد�س وعلى 

�سالم������ي �أن يقتنعو� بهذه  �لع������امل �لعربي و�لإ

�ملز�ع������م، ويعتقدونها قبل دينه������م ديناً، بل 

د�رة  لََقد ك�سف������ت بع�س �لوثائق عن �سعي �لإ

�سالمي، ومنه �لعربي،  مريكية ملنع �لعامل �لإ �لأ

آني������ة �لَّتي حت�س  ي������ات �لقر� م������ن تدري�س �لآ

ث عن  أو َحتَّى تتحدَّ �مل�سلم������ن على �جلهاد، �

�ليهود!!! ويف هذ� �ل�سياق �أي�ساً جند ت�سابق 

������ًة، و�لغربين  مريكين خا�سَّ �ل�سيا�سي������ن �لأ

ة، يف �لعرت�ف بالقد�س عا�سمة للكيان  عامَّ

�ل�سهيوين، وعدم تق�سي������م �لقد�س بو�سفها 

عا�سمة لهذ� �لكيان. وكذلك جند �لتجاهل 

عمى �حلاقد لل�سيا�س������ات �ل�سهيونية يف  �لأ

تهويد �لقد�������س و�إقام������ة �مل�ستوطنات فيها، 

و�ل�سعي �لد�ئ������م لتهجري �ملقد�سين، ومنعهم 

من ممار�سة حقوقهم و�سعائرهم يف �لقد�س، 

وكذلك �لعمل على �إز�لة كل �ملالمح �لعربيَّة 

������ة م������ن �لقد�س ع������ل طريق هذ�  �سالميَّ و�لإ

�لتهويد.

أم������ا �إذ� �أردنا �حلديث ع������ن معاناة �أهل  �

مر �سيطول  �لقد�س م������ن �لحتالل ف������اإنَّ �لأ

ْغِم من ��سرت�ك كلِّ  نَُّه عل������ى �لرَّ بن������ا كثري�ً، لأ

�ملدن �ملحتلة باملعاناة فاإنَّ معاناة �أهل �لقد�س 

خمتلف������ٌة �أي�ساً عن كلِّ معان������اة، وح�سبنا من 

هذ� �لختالف �ل�س������ورة �ملقلوبة �لَّتي ت�سل 

ْغِم  �إىل �لع������امل عن ه������ذه �ملعاناة، فعل������ى �لرَّ

من و�سوح �لوح�سي������ة �ل�سهيونية يف �غتيال 

بابات  ائ������ر�ت و�لدَّ برياء بالطَّ طف������ال و�لأ �لأ

�سلحة �لناري������ة، وعدم �متالك  وخمتل������ف �لأ
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أه������ل �لقد�س �أكرث م������ن �حلجارة للدفاع عن  �

أنف�سهم فاإن �لعامل �لغربي يتحدث عن �إرهاب  �

فل�سطين������ي، وعنف فل�سطين������ي، و�عتد�ء�ت 

ورة فاجعيُّة هنا  فل�سطينيَّة..!!! وتزد�د �ل�سُّ

عالم �لغربي و�حلكومات  عندم������ا ن�ساهد �لإ

�لغربي������ة تتهافت على ��سرت�س������اء �لحتالل 

�لغا�س������م وت�سويغ وح�سيت������ه وت�سويرها على 

أنَّها بر�ءة �حلم������الن �لوديعة. ويتكالبون يف  �

يقاِف )�إرهابهم  غط على �أهل �لقد�س لإ �ل�سَّ

أنو�ع �حلجارة و�حل�سى(  �ملدجج مبختل������ف �

�لذي يهدد �أمن �لحتالل!!! ولذلك ل عجب 

يف �أن جند غري و�حٍد من �أمثال ديفيد رومت 

�لنائب يف �لكني�س������ت �ل�سهيوين »يعرب عن 

ق�سى وحموه  ��ستعد�ده لتفجري �مل�سج������د �لأ

من �لوجود �إذ� كان هذ� هو �لطريق �لوحيد 

�رص�ئيلين �ملحتجزين  فر�ج عن �جلنود �لإ لالإ

لدى حركتي حما�������س وحزب �هلل«. و�أ�ساف 

ق�سى من �لوجود قد  »�إنَّ �إز�لة �مل�سج������د �لأ

أنَّ  �ئم«، وذريعته يف ذلك: »� الم �لدَّ ق �ل�سَّ يحقِّ

�رص�ئيلي لي�س �سيا�سيًّا..  �لنِّ�ز�ع �لفل�سطيني �لإ

�سالميَّة �لتي  يانة �لإ ا هو �رص�ع بَ������ْنَ �لدِّ �إمنَّ

ل تريدنا هنا، و�لديانة �ليهودية، �لتي تريد 

�ل�ستقر�ر يف فل�سطن«.

أو  أم������ٌر مقبوٌل � أنَّ ذل������ك كله � �سنفرت�������س �

أيًّا كان م�سمونه،  �ِع � عاديٌّ يف �سياق �ل�������رصِّ

�ع  ًة يف حقِّ �لق������وي يف ت�سوير �ل�رصِّ وخا�سَّ

أر�د وو�فق م�ساحله، ومن ثُمَّ فاإنَّنا لن  كيفما �

نلوم �لغرب على عقليته �ملقلوبة هذه. ولكن 

�ل������ذي ل ميكن تغافله �أو جتاهله هو �ملنطق 

�ملقابل لهذ� �ملنطق، �أي �ملنطق �ملقابل ملنطق 

�لقوة وهو منطق �حلق و�لتاريخ، هذ� �ملنطق 

�لذي �سين�سف �لقد�س، و�سيعيد لها كر�متها 

وكربياءها ومكانتها، فمهما �نقلبت �حلقائق، 

َر �لتاريخ و�لو�قع، وَحتَّى لو كانت  ومهم������ا زوِّ

�لقد�س مدين������ة ككل �ملدن ل خ�سو�سيَّة لها 

فاإنَّها تبق������ى وطناً له �أهل������ه و�أ�سحابه، كلُّنا 

أنَّ �سموَّ �لوط������ن يف �لنف�س وقد��سته  يعرُف �

أت������ي من كون مائه غري �ملاء، ول من كون  ل تا

أثبت  نَُّه وطن، وقد � هو�ئه غري �لهو�ء، ولكن لأ

أنَّ �لوطن ل ين�س������ى ول ميوت ول  �لتَّاري������خ �

ميك������ن �أن يخرج من �لنف�س َحتَّى لو خرجت 

�لنف�س منه!!!

أ�سا�سيَّة و�حدة هي �أن  هذ� يعني حقيقة �

أم �بتعد، �لذي �سيعيد �حلقَّ  �مل�ستقبل، َقُرَب �

�إىَل ن�سابه لن يرحم �ملتخاذلن من حا�رصنا، 

ول������ن يغفر تكا�سلهم وقلة حيلتهم.. فلماذ� ل 

يح�سب هوؤلء لهذ� �ليوم ح�سابه؟!

ولك������ن لعن������ة �لتاري������خ لن تك������ون قليلة، 

ن �لقد�س لي�ست  وح�ساب������ه لن يكون ي�سري�ً، لأ

كاأي مدين������ة من �مل������دن، فا�سمه������ا �لقد�س، 
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و�لقد�س م������ن �لقد��سة، و�أي مدينة يف �لعامل 

��سمه������ا �لقد��سة غري �لقد�������س؟! و�أي مدينة 

أديان  يف �لع������امل �جتمع������ت فيها مقد�س������ات �

�هلل �لثالث������ة معاً غري �لقد�������س؟! و�أي مدينة 

يف �لعامل ت�س������اوت حمبتها وقد�ستها يف قلوب 

ديان غري �لقد�س؟!  �ملوؤمن������ن باهلل من كل �لأ

و�أي مدينة ُدن�ست قد��ستها و�نتهكت كر�متها 

هي������ب �ملريب من �لعامل  مت �لرَّ يف ظ������لِّ �ل�سَّ

معظمه؟!!

بقدر هذه �لقد��سة، وبقدر هذه �جلر�ئم 

، وملن  �سيكون �حل�ساب و�لعق������اب؛ ملن ق�رصَّ

�سكت، وملن �سارك، وملن قام بالفعل.. فلنفكر 

آثٌم  نَُّه لن ينج������و � يف ي������وم �حل�ساب ه������ذ� لأ

أبد�ً. �

يج������ب �أن ن�سع������ى ب������كلِّ م������ا ن�ستطي������ع، 

�سالي������ب و�لو�سائ������ل �ملتاح������ة  ومبختل������ف �لأ

و�ملمكنة كي نعيد للقد�س كر�متها وكربياءها 

و�سموخها، �لقد�س �أكرب من كلِّ �لرموز فلماذ� 

م  ل جنعلها رمز�ً؟! يجب �أن نعلنها رمز�ً يتقدَّ

ذهان  خبار كي ل تفارق �لأ حد�ث و�لأ كل �لأ

ذهان  نَّ غيابه������ا عن �لأ حلظ������ًة �أو وم�سًة لأ

خيان������ة، وقبولنا باخليانة كف������ٌر، ولي�س بعد 

�لكفر ذنب.. �أل هل بلغت، �للهم فا�سهد. 

¥µ
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عن������د قي������ام دولة �إ�رص�ئي������ل �سنة 1948م بق������ر�ر ظامل م������ن منظمة �لأمم 

�ملتحدة، ق�سمت �لقد�س �إىل »�سطرين«، �لقد�س �لغربية وقعت حتت �لحتالل 

�رص�ئيلي، و�لقد�س �ل�رصقية وبقيت عربية �سمن ما يعرف »بال�سفة �لغربية«  �لإ

ردنية. د�رة �لأ �رص�ف و�لإ و�لتي كانت حتت �لإ

  يف ذل������ك �حلن كانت م�ساحة �لقد�س �ل�رصقي������ة �ملغت�سبة تبلغ 20331 

دومناً. ومع بد�يات �لحتالِل �ل�سهيوين للقد�س �ل�رصقيِة عام 1967م، بد�أت 

�رسائيلي  القد�س حتت الحتالل الإ

وحماولة طم�س الهوية العربية

باحث يف الرتاث العربي ووزير �سابق ❁

ò

❁
د. حممد يحيى خراط
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خطو�ُت تهويِد �ملدين������ة وحميطها، بالتز�من 

�ل�سهيوني������ِة  ج������ر�ء�ت  �لإ م������َع  و�لتكام������ِل 

ر�س �س������ّد �لع������رب وجتمعاِتهم يف  عل������ى �لأ

�ملنطق������ة. يف هذ� �ل�سي������اِق، �أعلنت �سلطاُت 

�لحتالل عن توحيد �سطرِي �لقد�س بتاريخ 

�ل�سيط������رِة  لنه������ج  1967/6/28م. وطبق������اً 

ر�س مَع  عل������ى �أكرب م�ساح������ة ممكنٍة م������ن �لأ

أقّل ع������دٍد ممكٍن من �ملو�طن������ن �لعرِب، مّت  �

�إدخال 28 قرية ومدينة عربية �سمن حدوِد 

ْت، فات�سعت هذِه �حلدوُد  �لقد�س �لت������ي �ُسمَّ

م������ن 6.5كم �إىل 70.5 كم، ولت�سبَح م�ساحُة 

�لقد�س ب�سطري������ه 108.5 كم2، ثم تو�سيعها 

لحقاً �سن������ة )1990م( �إىل 123كم2، ثم �إىل 

أّن عمليَة �لتو�سِع  126كم2 حالياً. ول يخفى �

�ملتك������ررةَ ه������ذِه ترمي �إىل ق�س������ِم �ملزيد من 

ر��سي لتكوَن خارج �مل�ساومِة �ل�سيا�سيِة يف  �لأ

أّي حٍلّ م�ستقبلي مل�سكلة �لقد�س. �

وح�سب در��سٍة �سدرْت عن مركز �لعودِة 

�لفل�سطيني يف لن������دَن، ُقّدر عدد �ملقد�سين 

رو� من دياِرهم و�نتزعت �أمالُكهم  �لذين ُهجِّ

منهم عام 1948م بنحو ثمانيٍة وت�سعَن �ألف 

رت م�ساحُة �أمالكهم بنحو 273  �سخ�س، وُقدِّ

�ألف دومن. وبل������غ عدُد �لقرى �ملقد�سيِة �لتي 

تعّر�ست للتهج������رِي و�مل�س������ادر�ِت 39 قريًة. 

وبع������د 50 عاماً )�أي يف �لع������ام 1998م( بلَغ 

عدُد �لالجئن �لذين تعود �أ�سولهم �إىل هذه 

�لقرى �أكرث من 600 �ألف �سخ�س. 

ويف نطاق �ملمار�س������ات �ل�سهيونيِة �لتي 

تاأّطَرْت بنهِج تهويِد �لقد�س، تتابعت عملياُت 

�لتهجري �لت������ي تعر�س لها �ملو�طنوَن �لعرُب. 

ويتبن من متابعِة مف������رز�ِت تلك �ملمار�ساِت 

ما يلي: 

- خ������الل �ل�سن������و�ِت �لثالث������ن ونّي������ٍف 

�ملا�سيِة، مت �إجباُر نحو �سبعَن �ألف مقد�سّي 

على �لنزوح.

- من������ذ �لعام 1982م، ترف�������سُ �سلطاُت 

�لحت������الل ت�سجي������ل �آلِف �ملقد�سين �لذين 

ُوِلدو� يف �ملدينِة ول تعرتف بهم كمو�طنن. 

- مو��سل������ُة �لت�سيي������ِق عل������ى �ملقد�سين 

لدفعهم �إىل �لياأ�ِس و�لرحيِل.

�ل�سهيوني������ُة  �ملمار�س������اُت  أ�سف������رِت  �  -

عن خف�������س عدِد �لفل�سطيني������ن يف �ملدينة 

�لقدميِة، فيم������ا �رتفع عدُده������م يف مناطق 

حميطة باملدينة ) بيت حلم، برينبال، �لر�م، 

أبو دي�س، �لعيزرية.. �إلخ(. �

وح�س������ب تقري������ٍر ن�رَصهُ �جله������اُز �ملركزي 
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)حزير�ن/يوني������و  �لفل�سطين������ي  ح�س������اء  لالإ

ر��سي  جماليُة لالأ 2000م( بلغِت �مل�ساحُة �لإ

�لتي �سادرتها �سلطاُت �لحتالل من مناطق 

85% من �إجمايل م�ساحِة هذه �ملناطق.

ويف �لقد�س �لقدميِة وحميطها، �نتهجِت 

أ�سالي������َب متنّوع������ًة  �ل�سلط������اُت �ل�سهيوني������ُة �

لال�ستي������الء على �لعق������ار�ِت و�ملباين �لعربية 

منها: 

- �إ�سد�ر �لقائُد �لع�سكريُّ �ل�سهيوينُّ يف 

�ملنطقة �أمر�ً بتاريخ 1969/6/25م مب�سادرة 

�سبع������َة ع�رَص عقار�ً ومتجر�ً و�أماكَن دينيًة يف 

منطق������ة باب �ل�سل�سلِة، وح������يِّ �لو�د يقطنها 

قامة قو�ِت  أ�سخا�س، وذلك لإ مئٌةُ وخم�س������ُة �

م������ِن فيها ونُقلت ملكيتُه������ا للحكومِة �لتي  �لأ

�َسلَّمت ق�ْسماً من هذه �لعقار�ِت للم�ستوطنن 

يف عام 1991م.

- �ل�ستيالءُ على بع�س �لعقار�ِت �لعربيِة 

يف عقب������ة �خلالدي������ِة و�ل�رص�ي������ا و�ل�سعديِة 

وغريها بو�سائل عديدة منها: �لرتغيُب مببالَغ  

كبريٍة من �ملال، �لحتي������اُل بتوقيع عقوٍد بَن 

م�ستاأجرين ثانوين لهذه �ملباين )�أو حتى مع 

أ�سخا�سٍ ل ميّتون لها ب�سلة(. �

- �لتهدي������ُد و�مل�سايق������اُت مث������ل �أ�سو�ِت 

�ل�سجي������ج و�إلق������اِء �لق������اذور�ِت وغريها كما 

ح�سل مع �ملجاورين ملدر�ِسة »�سوفوبانيم«.

-  �لعتد�ءُ و�لقتُل كما حدث مع �ل�سهيدِة 

أبو ميالَة �لتي ُقِتلت عام 1983م من  فاطمة �

ِقَبل �مل�ستوطنن و�ل�ستيالءُ على بيتها.

-  حماولُة �ل�ستيالء على �ملناطق �خلالية 

م������ن �ل�سكان و�لتي تعود ملكيتها �إىل �أطر�ٍف 

أك������رَث من موقٍع يف  متع������ددة وقد تكّررت يف �

�لبل������دة �لقدمي������ِة، وم������ن ذل������ك ��ستيالوؤُهم 

عل������ى �ساحة جامِع خ������ان �ل�سلطان وحاكورِة 

�ل�سربة، و��ستخد�ُم �أ�سطحِة �سوق �لعطارين 

و�للحامن و�خلو�جاِت كطريٍق للم�ستوطنن 

�سطحِة، وذلك  و�إقام������ة ج�سوٍر على ه������ذه �لأ

لرب������ط �حلي �ليه������ودِي مبنطقت������ْي �لقرمي 

وعقب������ة �خلالدية، علماً ب������اأّن ملكيتها تعود 

�سالميِة وللوقف �لذرّي للعائالت  وقاف �لإ لالأ

�سالميِة �ملقد�سية. �لإ

- قي������ام د�ئرةُ �لقّيِم على �أمو�ل �لغائبن 

بو�س������ع يِده������ا عل������ى �لبيوت �لت������ي ميلكها 

، مّمن ل  مو�طن������وَن عرٌب خ������ارَج �لقد�������سِ

يحملون هويَة �لقد�س �لتي �أ�سَدَرتْها �سلطاُت 

�لحت������الل، وتاأجرِيه������ا للم�ستوطنن كطرٍف 

ثالٍث، كما ح�سل يف بيت عدناَن خمي�س قر�س 
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يف ح������ارِة �ل�سعدية ود�ر مر�د يف حي �ل�سيِخ 

جر�ح ود�ر �أحم������د �سحادة �لفر�عن وبيوت 

�آل عبا�ٍس يف �سلو�ن وغريهم كثريون.

- ويف �حل������الت �ملتن������ازِع عليه������ا، كان 

�مل�ستوطن������وَن يقتحمون �لعق������ار خللق و�قٍع 

أو  ر�س، و�إذ� جل������اأ �ساحبُُه � جديٍد عل������ى �لأ

م�ستاأجره �إىل �ملحكمِة فاإّن �لق�سية ت�ستغرُق 

�سنو�ٍت، ويكون �مل�ستوطنون خاللَها قد �ُسِمَح 

له������م بالبق������اء يف �لعقاِر �ملتن������ازِع عليه، كما 

فعل������و� يف د�ِر �لزور يف عقب������ة �ل�رص�يا ود�ِر 

أبو �سنينة يف عقبِة �خلالدية و�إحدى  حممود �

أبو �سبيح يف �حلّي نف�سه  غرف بيت عارف �

ود�ر عابدين و�سابيال يف باب حطة.

لقد بل������غ عدد �مل�ستعم������ر�ت �ل�سهيونية 

�لتي �أقيمت عل������ى �أر��سي حمافظة �لقد�س 

د�رّي �لفل�سطينّي( 43  )ح�سب �لتحدي������ِد �لإ

ر��سي  م�ستعم������رة تقوم على م�ساح������ٍة من �لأ

تزيد عن 46 �ألف دومن.

أّن �سلطاِت �لحتالل �ل�سهيوينِّ  وياُلحظ �

��ستمرْت يف �إقامة �مل�ستعمر�ت على �أر��سي 

�لقد�������سِ بالرغم مما ي�سّمى عمليَة »�ل�سالم« 

مع �لقي������ادِة �لفل�سطينية، وذل������ك يف ت�سابٍق 

حمموٍم م������ع �لزمن، بهدف خل������ق �أمٍر و�قٍع 

أّي تغي������ري�ٍت على  ��ستيط������ايّن يح������ول دون �

و�س������اع �لقائمة، خالَل مرحل������ة �لت�سوية  �لأ

�لنهائية.

أّن جمي������ع �مل�ستعمر�ِت  عل������ى �لرغم من �

يف �لقد�������س ت�س������ّكُل عو�مَل موّل������دًة لل�رص�ع 

أر��سٍ مغت�سبٍة  و�ملو�جهة، كونَها �أقيمْت على �

أّن هناك نقاطاً  من �أ�سحابها �ل�رصعّين، �إل �

أْن ت�سهَم يف زيادِة �لتوتر بَن  �ساخنًة ميك������ن �

�ملو�طنن �لع������رِب و�مل�ستوطن������ن �ليهوِد يف 

�ملدينة. 

ع���رب  اإزاَء  ال�س���هيونّية  ال�سيا�س���ة 

القد�س:

لقد كان������ت �أوىل و�سائ������ِل تهويد �لقد�س 

�لتي �عتمدتها �ل�سلطاُت �ل�سهيونيُة ولتز�ل 

َن هي ذ�تُها �لتي ��ستخَدمتْها  تعتمدها حتى �لآ

�لع�ساب������اُت �ل�سهيوني������ة قبل ع������ام 1948م 

أْي عملياُت �لقت������ِل و�لتدمري. فقد  وبع������ده، �

�أمطَرِت �لق������و�ُت �لغازيُة مدينَة �لقد�ِس عاَم 

1967م بو�بٍل من �لق�سِف �ملتو��سل بالقنابل 

�سلحة �لر�سا�سِة،  و�أر�ساً، وبالأ �ملحرقِة، جو�ً 

أّدى �إىل ��ست�سه������اِد 300 مقد�سّي من  مّم������ا �

�ملدنّين، كاَن بينَُه������ْم عائالٌت بكاملها د�خَل 

أثناَء  زقة � منازلها، وبع�سهم يف �لطرقات و�لأ
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فزِعهم وهروِبهم من جحيم �لنري�ِن �مل�سلطِة 

عليهم.

 ودّم������رِت �لقناب������ُل �ل�سهيوني������ُة مئ������اِت 

�لعقار�ِت �ل�سكنِي������ة و�لتجارية، د�خَل �ل�سوِر 

وخارَجُه، و�أحرقت ع�رص�ِت �ملخازن، و�أحلقت 

أ�������رص�ر�ً فادحة بامل�ساجد و�مل�سايف و�سو�ها.  �

أربعِة  وقام������ت �ل�سلط������اُت �ل�سهيونيُة بع������د �

أي������ام من دخول �لقد�ِس �ل�رصقي������ِة، ويف �أقلَّ  �

أ�سبوع، باإز�لة 135 د�ر�ً يف حي �ملغارِبة  م������ن �

�ملج������اوِر للحائ������ط �لعربي للح������رم �لقد�سي 

)ي�سكنه������ا 650 �سخ�س������اً( وم�سج������ِد �حليِّ 

ألفْي من������زٍل وخمزٍن يف �ملناطق  ذ�ِته، ونحو �

جمردِة �ل�سالح. وتبع ذلك هُدم عدٍد �آخَر من 

�لعقار�ت بينه������ا جمموعٌة متفرقٌة من �لدور 

بلغ������ت 24 د�ر�ً ن�سفها �جلي�������سُ �ل�سهيوينُّ 

بحّج������ة �لنتقاِم من �أعمال �ملقاومِة. وجلاأِت 

�ل�سلطاُت �ل�سهيونيُة عاَم 1969م �إىل ن�سف 

أثرياً، بحّجة �لك�سف  وتدمري 14 مبنى دينياً و�

عن �متد�د �حلائ������ِط �لغربّي، ومنها م�سجٌد 

�إ�سالميٌّ و�لز�ويُة �لفخريُة. وكان من نتيجة 

ألِف  عماِل ت�رصي������ُد ما يق������رُب من � ه������ذِه �لأ

�سخ�سٍ �آخريَن من �سكان �لقد�س.

ويف �ل�سن������و�ِت �لالحق������ِة تو�لت عملياُت 

�لقت������ل و�لتدمري �ل�سهيونيُة �لتي تعّر�س لها 

�ملقد�سّيون، وبلغت خ������الَل �ل�سنو�ِت �ملمتدِة 

ب������َن 1988-1999م 110 �سه������د�ء. ن�سُفهم 

خ������الَل  )�أي   1990 �أو   1989 �لعام������ن  يف 

وىل( ومّت هدُم 298 منزلً يف  �لنتفا�س������ِة �لأ

�لفرتِة ذ�ِته������ا. هذ� با�ستثن������اء تدمرِي �ملباين 

أ�سباٍب �أمنيٍة!(. بحجة ) �

  ويف �حلقيقة فاإن هدُم �ملنازِل �لعربيِة 

�سب������اب �سيا�سي������ٍة  يف �لقد�������س كان د�ئم������اً لأ

أبرزها: و�عتبار�ٍت �سهيونيٍة و��سحٍة، �

- �لت�سيي������ُق على �ملو�طن������َن �ملقد�سين 

به������دِف �إجباِرهم على ترِك �ملدين������ِة و�إلغاء 

قامة يف �لقد�س، و�سحِب هوياِتهم  حّقهم بالإ

يف مرحلٍة لحقٍة بذريعة نقل مركِز حياِتهم 

�إىل خارِج �ملدينة.

أك������رَب للتو�ّسع �ليهوديِّ  -  �إعط������اءُ جماٍل �

ر�ِس �لفل�سطينية، و��ستخد�ِم  على ح�ساب �لأ

ه������دم �لبيوت بحّجِة ع������دم ترخي�سها كاأد�ٍة 

لتفريغ �ملدين������ة من مو�طنيها �لعرِب، مقابَل 

�سّخ �ملزيِد من �ليهود �إىل �ملنطقة.

 ومن �حل������الت �ملع������رّبِة ع������ن ��ستمر�ر 

عملي������اِت �لقتِل �ل�سهيونيِة، م������ا حدث �إّباَن 

ق�سى �لتي �نطلق������ت منُذ يوم  �نتفا�س������ِة �لأ
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�إْذ  )2000/9/29م(.  �لد�م������ي  �جلمع������ِة 

�قتحمت جمموعاٌت كبريةٌ من قو�ت �لحتالل 

�ساح������اِت �حلرم �لقد�سي وه������ي تطلق �لناَر 

ع�سو�ئياً باجتاِه �مل�سل������َن �مل�سلمن، وكانت 

أ�سخا�س  ول هي ��ست�سهاَد 4 � ح�سيلُة �ليوم �لأ

وجرَح �أكرث م������ن 200 �سخ�س )تويف �أحدهم 

�ساباُت يف �جلزء �لعلوّي  لحق������اً(. وكانت �لإ

أّن �جلنوَد  مَر �لذي يعن������ي � من �جل�س������م، �لأ

أع������د�ًء ينبغي  أو� يف �مل�سل������ن � �ل�سهاين������َة ر�

قتلُهم. ولول عو�م������ُل �حليطِة �لتي �ّتخذها 

�ساباِت يف ذلك  �لفل�سطيني������ون لكان عدُد �لإ

أك������رَب. وفيما بعد تو��سلِت �ملو�جهاُت،  �ليوم �

دخ������وَل  �ل�سهيوني������ُة  �ل�سلط������اُت  ومنع������ت 

د�ِء  أيام �جلمعِة لأ �لفل�سطينّين �إىل �لقد�ِس �

�ل�س������الِة. وبلغ������ت ح�سيلُة تل������ك �ملو�جهاِت 

أ�سخا�سٍ  خالَل �سهرين من �لنتفا�سِة ع�رصةَ �

من �لبلدة �لقدميِة و�لقرى �ملجاورِة لها )24( 

أكرَث م������ن 300 �سهيد ونحو 13  ف�س������اًل عن �

ر��سي �لفل�سطينيِة  �ألف جريٍح من خمتلف �لأ

وتعّر�ست غالبيُة �لقرى �إىل ق�ْسٍف مرّكٍز من 

أ�سفر عن  �لدباب������ات و�حلّو�ماِت �ل�سهيونيِة �

تدمرِي مئاِت �ملباين و�ملن�ساآِت، هذ� �إىل جانب 

خرى. جر�ميِة �لأ �ملمار�ساِت �لإ

وبعد تهجري غالبيِة عرِب �لقد�ِس، �سَعْت 

�سلطاُت �لحت������الل �إىل تذويِب ما ميكُن من 

قليِة �لعربيِة �لباقي������ِة يف �ملدينة، فلجاأت  �لأ

قليِة عن �س������كان �ل�سفِة  �إىل ف�سِل ه������ذه �لأ

�لغربي������ِة، و�أ�سبح هوؤلِء بال�س������م جزء�ً من 

�سكاِن دول������ِة »�إ�رص�ئيَل« لكّنه������م ظلّو� عملياً 

مبثابِة �أجانَب حمرومَن من حقوق �ملو�طنِة 

ومن �خلدم������اِت �لبلدي������ة، وتعّر�سو� جلميِع 

أنو�ع �لقهِر و�لتمييِز �لعن�رصّي. �

خالَل عملي������ِة �لتهويِد �ل�ساملِة، �أ�سدرِت 

�ل�سلطاُت �ل�سهيوني������ُة )يف 1968/8/28م( 

قانوناً جديد�ً لتطبيق������ِه على عرب �لقد�ِس 

د�ريِة  أ�سمتُْه »قانوَن �لتنظيماِت �لقانونيِة �لإ �

ل�سنة 1968م. ومن �لقي������ود و�ل�رصوِط �لتي 

أبن������اِء �لقد�س  يفر�سه������ا ه������ذ� �لقانوُن على �

مايلي:

- كلُّ عرب������ٍي �ساحِب عمٍل �أو مهنٍة وكان 

أْن يح�سَل  ميار�ُس عملَُه �أو مهنتَُه يجب عليه �

على رخ�س������ٍة »�إ�رص�ئيليٍة« ومبوجب �لقو�نِن 

�رص�ئيلية«.  »�لإ

أم  - كُل �رصك������ٍة عربيٍة )خا�سٍة �أم عاديٍة �

حمدودٍة( قائمٍة يف �لقد�س وم�سجلٍة مبوجب 

أْن تعيَد ت�سجيَل  ردنيِة، عليه������ا � �لقو�ن������ن �لأ
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�رص�ئيلية« ومبوجِب  نف�ِسها ل������دى �ملحاكم »�لإ

�رص�ئيلية«. نظمِة »�لإ �لقو�نن و�لأ

أو  - كلُّ عربٍي يعمل طبيب������اً �أو مهند�ساً �

م  أْن يتقدَّ حمامي������اً �أو مدقَق ح�ساب������اٍت عليه �

�رص�ئيلية« بطلِب مو�فقٍة تتيُح  لل�سلط������اِت »�لإ

له �ل�ستم������ر�َر مبهنت������ه مبوج������ِب �لقو�نِن 

�رص�ئيليِة«. »�لإ

- كلُّ عرب������ٍي �ساحِب �متي������اٍز �أو عالمٍة 

أْن يعي������د ت�سجيَل  أو �خ������رت�ٍع عليِه � جتاري������ة �

ل������دى  �خرت�ع������ه  �أو  عالمِت������ه  �أو  �متي������اِزِه 

�رص�ئيلي������ة« ومبوجب �لقو�نِن  �ل�سلطاِت »�لإ

�رص�ئيلية«. »�لإ

أّن تك������ر�َر عبارِة »مبوجِب  ونالحظ هنا �

�رص�ئيلية« يعني �إع������ادةَ ت�سكيِل  �لقو�ن������ِن �لإ

ن�سطة  أ�س������كال �لأ �لهوي������ِة �خلا�س������ة بجميِع �

د�ِء �لع������اِم لعرِب �لقد�س، لتكون �لنتيجُة  و�لأ

لل�سخ�سية �لعربيِة �ملقد�سيِة، ح�سَب  تهويد�ً 

هد�ِف �ل�سهيونية. �لأ

أ�ساليب �لت�سييِق �ل�سهيونيُة  لقد تعّددت �

�سكاِن �لعربية، فتّم  على عمليات �لبن������اِء و�لإ

ن�ساء�ت  تقلي�������سُ �مل�ساحاِت �ملخ�س�س������ِة لالإ

�ل�سكني������ِة للعرب �رصقيَّ �لقد�������س، وت�سنيُف 

ر��س������ي �خلا�سِة بهم كم�سطحات  غالبيِة �لأ

خ�������رص�َء مينُع فيها �لبن������اءُ، لتكوَن �حتياطاً 

ْت  ��سرت�تيجي������اً لال�ستيطاِن �ليه������ودي، و�ُسَقّ

�سو�رَع تهدف �إىل منِع �لبناء �لعربيِّ و�سودرت 

أر��سٍ و��سعٌة لعتبار�ٍت و�هيٍة متنوعة. �

�ِس  �سالي������ِب، مل تخ�سّ يف نطاق ه������ذه �لأ

بني������ة �ل�سكني������ِة  �ل�سلط������اُت �ل�سهيوني������ُة لالأ

�لعربي������ِة �س������وى 5 كم2 يف �ملناط������ق �لو�قعِة 

�رصق������يَّ �لقد�ِس من �أ�سل 17.5 كم2 حددت 

ر��سي �لتي  للبناء، �أي نحو 7% من جمموع �لأ

�سوِدَرْت منُذ �لعام 1967م ويف �لوقِت ذ�ِته، ل 

أكرَث  ت�سمح �سلطاُت �لحتالل للعرِب بت�سييِد �

من ثالثة طو�بَق يف �ملبن������ى �لو�حِد )مقابل 

�ل�سماِح بثماني������ِة طو�بَق لليهود( وت�سع �أماَم 

هذ� �لت�سييِد عقب������اٍت و�رصوطاً قا�سيًة تكاد 

تكون تعجيزيًة منها ر�سوٌم و�رص�ئُب ت�سل �إىل 

مئاِت �آلِف �ل�سيكالِت ف�ساًل عن �مل�ساعب 

�لقانوني������ِة و�لبريوقر�طية لذ� يو�جه �لعرُب 

خيار�ٍت �سعب������ًة منها: مو��سل������ُة �لعي�س يف 

أو تكبُد  �ملكاِن �سمَن �أو�ساٍع وظروٍف خانقٍة، �

أو �ملغامرِة  م�ساريَف عاليٍة للبناء �لقانوين، �

بالبناء دون ترخي�س، �أو مغادرة �ملدينة.

و�لنتيجُة ن�س������وءُ قوٍة طاردٍة تدفع �لعرَب 

للنزوح عن �ملدينة. ول يخفى ما لهذ� �لنزوِح 
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آث������اٍر كارثيٍة على م�ستقب������ل �لقد�س، يف  من �

�ملنظوريِْن �ل�سيا�سيِّ و�ل�سرت�تيجي.

ح�ساِء �ل�س������كاينِّ �لذي �أجرته  و بع������َد �لإ

�سلطاُت �لحتالل ل�س������كان �لقد�س �ل�رصقية 

أّن هناك 66  �ملحتل������ِة ع������اَم 1967م، تب������ّن �

أل������َف مو�طٍن فل�سطيني مقد�سي ظلو� د�خَل  �

آنذ�ك مل تقِم �ل�سلطات مبنح  حدود �ملدينِة. �

هذ� �لعدِد �حلقَّ للمو�طنة مبوجب �لقانوِن 

قامِة«،  �ل�سهي������ويّن، بل منحته������م »ح������َق �لإ

وَل  أّن �لأ و�لف������رُق و��سٌح بن �حلالت������ن، �إذ �

أبدياً ل ميلُك �أحٌد �إلغاَءهُ �إل �سمَن  يعني حقاً �

ظ������روٍف معينة تتعلق باأمن �لدولِة، ومن ِقَبِل 

�ل�سلطاِت �ل�رصعية ولي�َس �سلطاِت �لحتالل، 

أّن وزي������َر �لد�خليِة ميلك  أّم������ا �لثاين فيعني � �

عطاء تعليماٍت  �ل�سالحياِت يف كّل وق������ٍت لإ

قاِمة  ميكن مبوجبها حرماُن �ل�سخ�ِس من �لإ

يف �ملدين������ة، ويطّبق موظف������و �لد�خليِة هذه 

أّي  آلية دوَن �لرجوع �إىل � �لتعليماِت ب�س������ورٍة �

مرجٍع �آخَر.

 كان �لن�������سُّ �لقان������وينُّ �ملعتمُد يف هذه 

�رص�ئيل«  �حلالِة ما ورد يف »قانون �لدخول لإ

)لعام 1952م( �لذي طّبق على �سكاِن �لقد�س 

و�عتربو� مبوجبِه مقيمن موجودين بت�رصيِح 

هويٍة تتيح لهم �ل�سك������َن و�لعمل، وذلك على 

أّي �أجنبٍي مقي������ٍم يف �لقد�س ويحمل  غ������ر�ِر �

هذِه �لهويَة. ويف �لعام 1974م �سدرت �أنظمٌة 

حتُكُم م�ساألَة �لدخول �إىل »�إ�رص�ئيَل«، وكانت 

نظمِة تن�سُّ  �ملادةُ �حلاديَة ع�رصةَ من هذِه �لأ

أّنه يكون �ل�سخ�ُس خارج َ»�إ�رص�ئيَل« �إذ�  على �

ُوِجد خ������ارج حدود دول������ة »�إ�رص�ئيَل« مدة 7 

قامِة �لد�ئمِة  أكرَث، �أو ح�سل على �لإ أو � �سنو�ت �

جهزةُ  و�جلن�سيِة يف دولة �أخرى »وف�رّصَِت �لأ

أّي مقد�سّي يقيُم  �ل�سهيوني������ُة هذِه �ملادةَ باأّن �

خارَج �لقد�س يف �ل�سفِة �لغربيِة �أو خارَجها 

أْي �إمكاُن �سحِب  ينطبق عليه هذ� �لتعريُف، �

هويته �ملقد�سية«.

ويف �لتطبيق �لعملي، �سمَحِت �ل�سلطاُت 

�ل�سهيونيُة لل�س������كان �ملقد�سين و�سو�هم من 

�ملناطِق �ملحتلِة بال�سف������ر �إىل �لدول �لعربيِة 

أو �ل�سفِر �إىل �خلارج عن  ردِن � ع������ن طريق �لأ

أمِل �أل يعودو�  طريق مطاِر �للِد، وذلك على �

�إىل موطِنه������م. وكانْت م������دةُ ت�رصيِح �خلروِج 

أّما  ردن ث������الَث �سنو�ٍت، � عرَب �جل�سوِر مَع �لأ

�خل������روُج من مطار �للِد ف������كان يتمُّ بو��سطة 

وثيقِة �سفٍر �سيا�سيٍة ت�سدرها وز�رةُ �لد�خليِة 

�ل�سهيونيِة ومدتها �سنٌة و�حدةٌ. �أما بالن�سبة 
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لل�س������كان �ملقد�سّي������ن �لذين �سكن������و� مناطَق 

�ل�سف������ِة �لغربي������ِة فل������م يكون������و� بحاجٍة �إىل 

ت�رصيٍح معّنٍ للدخول �إىل �لقد�س وحافظو� 

قامة، ويبلغ ع������دُد هوؤلِء حالياً نحو  على �لإ

أل������ف مقد�سّي من �أ�س������ل نحو 170 �ألف  � 70

مقد�سّي يحملون �لهوياِت �ل�سادرةَ عن وز�رة 

�لد�خلية �ل�سهيونيِة.

قام������ت  1996م،  �لع������ام  أو�ئ������ل  � ويف 

�سلط������اُت �لحتالل بتبليغ �ملئاِت من �ل�سكان 

قامِة �لد�ئمة قد  �ملقد�سين باأّن ت�رصي������َح �لإ

�نته������ى ولهذ� فعليهم ت������رُك �لقد�ِس وت�سليُم 

ج������ر�ء�ُت على  هوياته������م، َوُوّجه������ْت هذِه �لإ

وجه �خل�سو�ِس للمقد�سين �ملقيمن خارَج 

حدود بلديِة �لقد�������س. وُطّبقت باأثٍر رجعّي، 

لوَف منه������م �إىل خطر �سحِب  مم������ا عّر�س �لأ

أ�سمائه������م من  قام������ِة �لد�ئم������ِة و�سط������ِب � �لإ

أّنه������م نقلو� مركَز  �سج������الت �ل�سّكاِن، بحّجة �

أو �لبالِد. ولوِحظ  حياتهم �إىل خارج �ملدينة �

قام������ة قد  أّن حمل������َة م�س������ادرِة هوي������اِت �لإ �

ت�ساعَدْت يف عهد حكومِة �ليمِن �ل�سهيوين 

ْت يف عهد  )برئا�س������ة نتنياهو( لكّنه������ا ��ستمرَّ

حكومة بار�َك. وح�سب �إح�سائيٍة فل�سطينية 

بلَغ ع������دُد �ملقد�سين �لذيَن �س������وِدَرْت هويُة 

�إقامته������م يف �ملدينة خالَل �ل�سنو�ت 1996-

1999م ما جمموُعُه 2955 حالة مبلّغاً عنها، 

وذل������ك من �أ�سل نح������و 6179 حالًة م�سادرًة 

للهويات �ملقد�سيِة منُذ �لعاِم 1967م.

جر�ء�ت  ع������ن �لرف�س �لت������اِم لالإ تعبري�ً 

أقام������ت ع�������رص�ُت �لعائ������الِت  �ل�سهيوني������ِة، �

�ملقد�سي������ِة �للو�ت������ي �ُسحب������ت هوياتُهم خميَم 

أر�������سِ وقفيِة حي  �ل�سموِد و�لرب������اِط على �

�ل�سو�ن������ة �ملقد�س������ّي، به������دف �ل�سغِط على 

�سلطات �لحت������الِل وحمِلها عن �لرت�جع عن 

�إجر�ء�ته������ا و�لكّف عن حرم������ان �لعرِب من 

قامة يف مدينتهم. ولكن ويف �لوقت ذ�ِته،  �لإ

وكرد فعل عك�س������ٍي �سهدت مدين������ُة �لقد�ِس 

أبنائه������ا �إىل �ل�ستقر�ر يف  عودًة كثيف������ًة من �

مدينته������م، ون�سطت موؤ�س�س������اٌت �أهلية وغريُ 

حكومي������ٍة يف متكن �لعائ������الِت من مو�جهة 

قامَة يف  �لظ������روف �لقا�سيِة �لت������ي تكتنف �لإ

�ملدين������ة. وقامت �أطٌر وفعالي������اٌت فل�سطينيٌة 

أن�سطٍة �إعالميٍة وحقوقيٍة و�سيا�سيٍة  بتنظيم �

أبناِء  و�جتماعي������ٍة ترمي �إىل تعزيِز �سم������وِد �

�لقد�س.

�ل�سلط������اِت  �لظاه������رةُ  ه������ذِه  أقلق������ْت  �

�ل�سهيوني������َة، فحاولت تهدئَة �لتوّتِر باعتماد 
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مناورٍة جدي������دٍة تق�سي بالك������ّف عن �سحب 

أو�خ������ر �لعام 1999م(  هوي������اِت �ملقد�سين )�

و�أخذت تُطبُق مناورتَها هذِه ب�سورِة حمدودةٍ،ٍ 

عد�ُد لها  وذلك بانتظار فر�سٍة �أخرى يتّم �لإ

وتكون مبثابة حّل جذريِّ يرتّتُب عليِه تفريُغ 

�لقد�ِس من �أكرِب عدٍد من مو�طنيها �لعرِب.

يف �إطار �لتوّجهاِت �ل�سهيونيِة �مل�ستقبليِة 

أل������ِة �ملو�طنِة �ملقد�سي������ِة للعرب يف  �إز�َء م�سا

�ملدينِة و�َسَع طاق������ٌم ِمَن �مل�سوؤولن و�خلرب�ِء 

و�ل�سهاينِة خطًة جديدًة، من �ملتوّقع تطبيُقها 

لدى �إن�ساِج ظروِفها �لذ�تيِة، تت�سّمن تق�سيَم 

�لعرب يف �لقد�ِس �إىل خم�ِس جمموعات، كما 

يلي:

وىل : ت�سمُل �سكاَن �لقد�س  - �ملجموعِة �لأ

ح�ساءُ �ل�سهيوينُّ  �ل�رصقي������ِة �لذيَن �َسملَهُم �لإ

عاَم 1967م، و�لذي������َن يقطنون ر�سمياً د�خَل 

حدوِد بلديِة �لقد�ِسِ ويح�سلون على تاأ�سري�ِت 

�إقام������ٍة د�ئمٍة. وه������وؤلِء تع������رتُف �ل�سلطاُت 

�ل�سهيونيُة باإقامتهم وميكنُُهْم �حل�سوُل على 

و�خلدميِة..  و�لجتماعيِة  د�ريِة  �لإ حقوِقِهم 

�إلخ.

- �ملجموعِة �لثانيِة: ت�سمُل �سكاَن �لقد�ِس 

قامِة �لد�ئمِة  �لذين كانو� يحملون تاأ�سريةَ �لإ

أُلِغَيت من ِقَب������ل �ل�سلطاِت �ل�سهيونيِة  �لت������ي �

�سباٍب متع������ّددٍة، ويقيم هوؤلِء يف جتّمعاٍت  لأ

حميطٍة بالقد�س ويبلغ عددهم نحَو 70 �ألف 

أّن من  مو�ط������ٍن. وت������رى �سلطاُت �لحت������الِل �

أولئ������ك �ل�سكان �لحتف������اُظ ببطاقاِتِهم  حّق �

)�لزرق������اِء( لتكوَن مبثابِة ت�رصي������ٍح لعبوِرِهم 

خ�رَص لكْن يتّم حرمانُهم من �حلقوِق  �خلَط �لأ

�ملدنيِة و�لجتماعيِة و�ل�سحيِة و�لتعوي�ساِت 

ول ميلكون حقَّ �ملو�طنِة يف �لقد�س.

- �ملجموع������ِة �لثالثِة: تتكوُن مّمن جاوؤو� 

لل�سكن يف �لقد�س ع������ن طريق جمِع �ل�سمِل، 

وكان ه������وؤلِء يعاَملوَن كمقيم������ن �أجانَب، ثم 

قامِة �لد�ئمِة، وتعتزُم �ل�سلطاُت  �ُسِمح لهم بالإ

�ل�سهيوني������ُة حرمانَهم من جمي������ِع حقوِقهم 

�لجتماعية و�ل�سحية.. �إلخ.

-  �ملجموع������ِة �لر�بعِة: ت�س������ّم مو�طني 

�لقد�ِس �لذي يقيمون فيه������ا لكّنهم يحملون 

بطاقاِت �ل�سفِة �لغربي������ِة )مثَل �سكاِن: بيت 

حنينا �لقدمي������ِة، �ل�سيخ �سعد، بي������ت �إك�سا، 

�لوجلة، بريعونة( مم������ن لي�س لهم مدخٌل �أو 

خم������رٌج بَن قر�هم و�ملناطِق �ملجاورِة �إل عرب 

حدوِد بلديِة �لقد�س �لغربيِة �لكربى. وهوؤلِء 

�ستك������ون بطاقاتُهم �سب������َه ت�ساري������َح خا�سٍة 
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أو �خل������روَج �إىل مناطقهم  تخّوله������م �لدخوَل �

و�إىل حدود غربيِّ �لقد�ِس فقط، دوَن منِحهم 

حقَّ �ملو�طنِة �ملدني������ِة و�لجتماعيِة و�سو�ها، 

وعدم �عتبارهم مو�طن������ن مقد�سّين، على 

�لرغ������م من ��ستمر�ِر فر�������سِ �ل�رص�ئب على 

أن�سطِتهم. ممتلكاِتهم و�

- �ملجموعِة �خلام�سِة: تتاألُف من �سكان 

�لقرى �لفل�سطينيِة �ملحيط������ِة بالقد�س �لتي 

�سمله������ا حقُّ �لق������رت�ِع للمجل�������س �لت�رصيعي 

أبو دي�س، بدو،  �لفل�سطيني )مثل: �لعيزريِة، �

حزم������ا، خمما�س، �لر�م( وه������َي جتّمعاٌت لن 

يكوَن ل�سّكانها �أيُّ حقوٍق وميكنهم �حل�سوُل 

، مع �إرغاِمهم  على ت�ساريَح دخوِل �لقد�������سِ

ّنهم ينتمون �إىل �ملجاِل  على دفع �ل�رص�ئِب لأ

�رص�ئيلي«، بينما �سيكون������ون من �لناحيِة  »�لإ

د�ريِة تابعن لل�سلطِة �لفل�سطينيِة. �لإ

�إّن من �س������اأن تطبيِق هذه �خلطِة �إ�سافَة 

آخ������َر �إىل مو�طنة �لعرب يف �لقد�س،  تعقيٍد �

و�س������وف يرتّتب عل������ى ذلك تقلي�������سُ �أعد�ِد 

ه������وؤلِء �لعرِب، وح�س������وُل �لكياِن �ل�سهيوين 

على مكا�سَب �سيا�سيٍة وعمليٍة ت�رصع وتاأّثر يف 

تهويد �ملدينِة.

�إز�َء ه������ذ� �لو�قِع �ملوؤمل ل�س������كان �لقد�س 

ب�س������كل خا�������س و�لفل�سطيني������ن ب�سكل عام 

ق�سى �لتي حتّولت على  �نطلقت �نتفا�سة �لأ

�سالميِة �إىل قوِة توحيٍد  �ل�ساح������ة �لعربيِة-�لإ

هائلٍة يكاد ل ي�ساهيها �أيُّ حدٍث �آخَر، ففي 

وىل ��ستقطب������ت �ملو�جهُة جميَع  �لد�ئ������رة �لأ

�رص�ئح �ل�سعِب �لفل�سطيني وقو�ه وفعالياِته يف 

خ�رصُ«  �ل�سفة و�لقطاع، وتال�سى »�خلطُّ �لأ

بانخر�ِط عرِب فل�سطَن �ملحتلِة منذ 1948م 

يف �لنتفا�سة، موؤّكدين بال�سهد�ء و�جلرحى 

ر�ِس  و�خل�سائ������ِر �ملاديِة وحدةَ �ل�سع������ِب و�لأ

و�لق�سي������ِة، ومعرّبي������ن عن مركزي������ِة �لقد�ِس 

يف �نتمائهم �لدين������ي و�لوطنّي. ويف �لد�ئرِة 

�لثانيِة عّم������ْت مو�قُف �لتاأييِد و�لت�سامِن مع 

�لنتفا�سِة خمتل������َف �لعو��سِم و�ملدِن �لعربيِة 

و�لعاملي������ِة. ويف ه������ذ� دلل������ٌة و��سح������ٌة على 

مكانِة �لقد�������سِ و�ملد�فعن عنها لدى �لعرب 

و�مل�سلمن وقوى �ل�سلم و�حلرية يف �لعامل.

ويف ه������ذ� �ملنح������ى، �أف�س������ِت �نتفا�س������ُة 

ق�س������ى �إىل جملٍة من �لدرو�ِس و�لِعرَبِ �لتي  �لأ

عّمقت م�ساربَها بن جمم������ِل ثو�بِت �ل�رص�ِع 

�لعربي �ل�سهيوين، ويف مقّدمتها:

ف������ر�ِد قد ت�ستطيُع �سلطاُت  - يف زمن �لأ

أْن  أو � أْن حتّقق ن�رص�ً ع�سكري������اً � �لحت������الِل �
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مَر �لو�قَع بالق������وة �لغا�سمة، بيَْد  تفر�������سَ �لأ

أّنه يف »زمن �ملجّمعاِت« يخ�رص �ل�سهيونّيون  �

أَ، بفعل �لقدرِة  أْن تبد� �أيَّ معركٍة حتى قب������ل �

�سالمي. �لو�عدِة يف �جلانب �لعربيِّ �لإ

- �إّن �ل�سيط������رةَ �ل�سهيونيَة على �لقد�س 

ق�سى �أقرَب �إىل  جعلِت �ملدينَة و�مل�سج������َد �لأ

أّن لعبَة �ملوِت �لتي متار�سها  �مل�سلم من ظلّه، و�

قو�ُت �لحتالِل �أخفقت يف بلورة حالِة �لردِع 

�لتي يتوّخاها �ل�سهيونّيون.

أثبتت عملياُت �إطالق �لناِر و�إجر�ء�ُت  � -

غ������الق وحرماُن �مل�سلمن من �لو�سول �إىل  �لإ

أّن �سلطاِت �لحتالِل ت�سعى  �حلرِم �لقد�سيِّ �

�إىل مو��سل������ِة نهجها عرَب تاأجي������ِج �مل�ساعر، 

أّنه جم������ّرُد كر�هيٍة  م������ِر عل������ى � وت�سوي������ر �لأ

�إ�سالمي������ٍة لليهود. ويف ه������ذ� تزييٌف لطبيعة 

ر�ِس  أ�سباِبِه �ملتعلقِة باغت�ساب �لأ �ل�������رص�ِع و�

وتهج������ري �سكاِنه������ا، وتغطيٍة عل������ى �مل�ساعي 

�لر�ميِة �إىل �سّل قدرِة �لباقن يف �لوطن على 

�لبقاِء و�ل�سمود.

- ت�س������ّكل ق�سيُة �لقد�������س مدخاًل و��سعاً 

للتاري������خ �حلقيّقي �ل������ذي يكتب������ه �ل�سهد�ءُ 

و�جلرح������ى بدمائهم، كبدي������ٍل لرو�ية �لتناخ 

�ساليل و�لرتهاِت �لتي  )�لعهد �لق������دمي( ولالأ

رّوَجها �لعابث������وَن بهذ� �لتاريِخ. ويف �سوء ما 

يج������ري، فمن غرِي �ملمكن عزُل هذِه �لق�سية 

عن جمم������ِل �ملو�سوعاِت �لتي ي������دور حولها 

�ل�رص�ع.

َن، �عتباُر �أيِّ حلٍّ و�سٍط  - ميكن، منُذ �لآ

»قد يتّم �لتو�سُل �إليه ب�س������اأن �لقد�ِس، قنبلٌة 

ّن  موقوتٌة قابلٌة لالنفج������ار يف �أّي حلظة، لأ

حاًل كهذ� �سوَف ينتق�ُس بال�رصورة من �حلّق 

�سالمي �لثابِت يف �لقد�س، ويعطي  �لعربِي �لإ

مُة �لت�سليَم بها. لليهود �رصعيًة ترف�ُس �لأ

أّن �لحتالَل يو�جُه   توؤّك������د هذِه �لدرو�س �

أفق������اً م�س������دود�ً، فق�سي������ة �لقد�������سِ تختزل  �

يف �سياقه������ا �لطبيع������ي �رص�َع �لوج������وِد بَن 

نقي�سن يتع������ّذر �لتوفيُق بينهم������ا، �أولهما 

��ستمر�ُر �لعمِل ل�ستكمال �مل�رصوِع �ل�سهيوين 

مِة �لن�سياَع  �لحتاليل، وثانيهم������ا رف�ُس �لأ

�إىل م�سيئة �أعد�ِئها، مهما بلغت قوتُهم.

مُل معقوٌد  ويف خ�سِم هذ� �ل�������رص�ِع فالأ

نقاذ  على �ملخل�سن من �لعرِب و�مل�سلمن لإ

�لقد�ِس م������ن بر�ثن �ل�ستعم������اِر �ل�ستيطاين 

�ل�سهيوين وعودِته������ا عا�سمًة لفل�سطن، ول 

�سبيَل �إىل ذلك �إّل بوحدِة �لعرِب، فبالوحدِة 

تعوُد �لقد�ُس وبالفرقة لن تعود.
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ق�سى بحثا عما  بد�أت �حلركة �ل�سهيونية م�سرية �لتنقيب حول �مل�سجد �لأ

تدعي������ه من بقايا هيكل �سليمان عام 1890 با�سم »جمعية �سندوق ��ستك�ساف 

فل�سطن« بهدف �إي�ساح ما جاء يف �لتور�ة وتاأكيد مز�عمها حول حق �ليهود 

�لتاريخ������ي يف فل�سطن �لعربية.. وتو�لت �جلمعي������ات و�ملوؤ�س�سات و�ملنظمات 

ق�سى،  باأ�سم������اء خمتلفة ومتعددة يف �لبحث و�لتنقيب حول وحتت �مل�سجد �لأ

بهدف و�ح������د هو �إثب������ات �ملز�عم �ليهودي������ة �ل�سهيونية يف هي������كل �سليمان 

�ملندثر..

حائط الرباق ال�رشيف

امل�سمى خطاأ بحائط املبكى

باحث وكاتب يف الرتاث العربي )�سورية(. ❁

ò

❁
�شم�س الدين العجالين 
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وعلى مر �ل�سن������ن تثبت هذه �حلفريات 

ثار هيكل �سليمان  أنه ل وجود لآ و�لتنقيبات �

يف مدين������ة �لقد�س �لعربي������ة، لقد قال �لعلم 

و�لتاري������خ كلمته بالن�سبة لهيكل �سليمان فقد 

آثار عرب�نية  أنه ل يوجد �أي � �أكدت �لدر��سات �

ول من �لع�رص �حلديدي  تعود �إىل �ل������دور �لأ

»1200 – 5900 ق. م«.

  هذ� مع �لعلم �أن �لدكتورة كائلن كينون 

ماكن  قامت عام 1960 باإعادة �لتنقيب يف �لأ

ثري  �لت������ي �سبق و�أن جرى فيه������ا �لتنقيب �لأ

وذك������رت يف تقريره������ا �أن �ملكت�سف������ات �لتي 

تو�سل������ت �إليها مل تكن �إل من �لع�رص �ليوناين 

يف �لقرن �لثاين ق. م. وكذلك جاء يف تقرير 

�لربوف�س������ور �ليهودي بنيامن م������از�ر �لذي 

�رص�ئيلية عام  ثري������ة �لإ �أ�سدرته �جلمعية �لأ

ق�سى هو بناء  1970 �أن �جلد�ر �جلنوبي لالأ

�سالمية تعود �إىل  ثار �لإ �إ�سالمي وما حتت �لآ

أيام مدينة »�إيليا«، وكذلك نفت عدة م�سادر  �

�أخرى يهودية وغربي������ة �أن يكون ملا ي�سمى ب� 

»حائ������ط �ملبكى« �أي عالق������ة بهيكل �سليمان 

�ملندثر.. يف ح������ن توؤكد �حلركة �ل�سهيونية 

أن������ه �جلزء �ملتبقي من هيكل �سليمان..  ن � �لآ

ن�سيكلوبيدي������ا �ليهودية �لتي ن�رصت عام  فالأ

1901 مل تت�سمن مادة تتعلق »بحائط �ملبكى« 

حت������ت �أي ��سم، غري �أن تلك �لتي ن�رصت عام 

1939 ت�سمن������ت مادة ع������ن �حلائط �ملذكور 

مع ��سمه �ليه������ودي.. و�أي�سا �لن�سيكلوبيديا 

�ل�س������ادرة عن جامع������ة كولومبيا عام 1964 

أ�سارت  حتت ��س������م كولومبيا فايكن������غ د�سك �

يف �ل�سفحة 902 حت������ت مادة �لقد�س فقرة 

ق�سى ما يل������ي: »جزء من جد�ر  �مل�سج������د �لأ

أنه م�سنوع من حجارة ماأخوذة  �حلرم يعتقد �

م������ن معبد �سليم������ان وهذ� �مل�سم������ى »حائط 

أ�سار  أي�سا � �ملبك������ى« مقد�س لدى �ليه������ود. و�

�ستاذ  �ل�سيخ عبد �حلميد �ل�سائح نقال عن �لأ

أنه  �لعامري ع������ن د�ئرة �ملعارف �لربيطانية، �

لي�������س من �ملوؤك������د �أن �لهي������كل كان يف حرم 

ق�سى )جمل������ة �لقد�س �لعدد 21  �مل�سجد �لأ

تاريخ 1981/8/1(.

�ستاذ رفيق �لدجاين  ويف مذكرة قدمها �لأ

ردنية �إىل جلنة �ملتخ�س�سن  ثار �لأ مدير �لآ

يف �حلفريات �لتي عقدته������ا �إد�رة فل�سطن 

مان������ة �لعامة للجامع������ة �لعربية – عام  – �لأ
1971 ذك������ر فيه������ا �أن �حلفري������ات منذ �أكرث 

من ق������رن ف�سل������ت يف �لعثور عل������ى �إثباتات 

آثار �لهي������كل يف �حلرم  قاطع������ة مقنعة م������ن �

�ل�رصي������ف.. ويف مقابلة �سحفي������ة )�سحيفة 

أيلول 1981( م������ع �لدكتور هور�ست  ت�رصي������ن �

كلينغ������ل مدير �لدر��س������ات �ل�رصقية �لقدمية 

يف �أكادميي������ة �لعلوم باأملاني������ا �لدميقر�طية 
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ذكر: »هذه �حلفري������ات ل تتم لهدف علمي 

بل متثل ��ستثارة و��ستف������ز�ز لل�سعب �لعربي 

ن هذه �لتنقيبات من وجهة �لنظر �لعلمية  لأ

�حلقيقية ل حاجة لها �إطالقا. ومن �ملبادئ 

ثار  ثار �حرت�م �لن�سب و�لآ �ملعروفة يف علم �لآ

�ملعمارية و�لتاريخي������ة. فمثال لو كان هناك 

موي  معبد تاريخ������ي هام حتت �جلام������ع �لأ

بدم�س������ق �أو حتت �جلامع �لكبري يف حلب ملا 

جاز هدمها بحجة �لتنقيب عن ذلك �ملعبد، 

أثار تدمر للبحث عن  كما ل يجوز مثال هدم �

آثار �أخرى حتتها«.  �

ومع كل ذلك يحفرون وينقبون ويبحثون.. 

�لعربي������ة مب�ستعمر�تهم  �لقد�������س  �أحاط������و� 

رهابية.. هدمو� معاملها �لعربية.. �أعلنوها  �لإ

أبدية لهم ومنحوه������ا زور� وبهتانا  عا�سم������ة �

جن�سيته������م �لعن�رصية.. وم������ا ز�لو� يحفرون 

وينقبون، لقد �رصقو� كل �سيء �لزيتون و�لقمر 

وزرقة �ل�سماء، و�س������ادرو� كل �سيء �لطفولة 

و�لب�سم������ة و�لتاري������خ.. وما ز�ل������و� يحفرون 

أبناوؤها  وينقبون و�ملدين������ة �ملقد�سة �سامدة و�

ق�سى  �سام������دون يد�فعون عن �مل�سج������د �لأ

أبناء  بالبندقية وغ�سن �لزيتون وي�ست�رصخون �

�لوطن �لعربي �لكبري من �ملحيط �إىل �خلليج 

لتحريره من نري �ل�ستعمار �ل�سهيوين..

ق�سى: �جلد�ر �لغربي للم�سجد �لأ

ق�سى م������ن جهاته  يحي������ط بامل�سج������د �لأ

ربع �سور �حلرم �ل�رصيف وهو �سور عظيم  �لأ

منيع عنَي �مل�سلمون به ومبا حوله يف خمتلف 

�لع�س������ور ملا له من �لتاأثري يف �ملحافظة على 

أن�سوؤو� فوقه �ملد�ر�س  هذ� �مل�سجد �ملبارك، �

و�لزو�يا وحب�سو� ما حوله من �خلارج �أوقافا 

حت������ى �أ�سبح حماطا حينئ������ذ د�خال وخارجا 

باألوف �ملتعلمن و�لعابدين و�لز�ئرين. 

ويف �ل�ساح������ة من �لق�سم �لغربي من هذ� 

�ل�سور م������كان له قيمة عظمى عند �مل�سلمن 

نه مو�سع �لرب�ق �ل�رصي������ف ن�سبة �إىل بر�ق  لأ

�رص�ء.  �لنبي، �سل������ى �هلل عليه و�سلم، ليلة �لإ

فكان له منهم عناي������ة خا�سة، �إذ حب�سو� ما 

يحيط ويت�سل به �أوقافا على �مل�سلمن وعلى 

مام �لعامل �لعارف �أبي مدين  ز�وية �ل�سيخ �لإ

�سعيب بن �ل�سيخ �ملجاهد �لعامل �أبي عبد �هلل 

أن�سئت  حممد بن �أبي مدين �سعيب �ملغربي. و�

هنال������ك منازل �لوقف مرت��سة بحيث �أحاط 

�مل�سلم������ون �سكانها مبكان �لرب�ق �ل�رصيف من 

�خلارج �إحاطة موؤدية �إىل حر��سته. وقد بلغ 

من تر��س هذه �ملنازل حول هذ� �ملكان �لذي 

أبني������ة هذ� �لوقف  هو ج������د�ر �حلرم وبقية �

��ستعمل ممر لي�سل������ك منه �ل�سكان �مل�سلمون 

�إىل منازلهم. 

هذ� �ملمر �خلا�س �ملوقوف وقفا �إ�سالميا 
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مل ميان������ع �مل�سلم������ون فيما م�س������ى �لز�ئرين 

أديانهم  و�ل�سائحن على �ختالف طو�ئفهم و�

ويف جملتهم �ليهود م������ن �لوقوف للنظر �إىل 

ثرية من �خلارج.  تلك �لناحية �لتاريخية �لأ

غ������ري �أن �ليهود �أخ������ذو� تدريجا يقلبون 

مر  هذه �لزيارة �لعادية �إىل مر��سم دينية، �لأ

�لذي �نتبه �إلي������ه �مل�سلمون يف حينه و�أخذو� 

أية حماولة من هوؤلء �لطامعن  يقف������ون دون �

يخرجون بها عن حدود �لزيارة �لعادية. 

قب���ل  وحماولته���م  اليه���ود  مطام���ع 

الحتالل:

أم������د بعيد �إىل غاية   يرم������ي �ليهود منذ �

ق�سى من  رهيبة ه������ي �نت������ز�ع �مل�سج������د �لأ

أنه )�لهي������كل(، ولكنهم  يد �مل�سلم������ن بزعم �

ن �لبالد  مل يكون������و� ي�رصح������ون هذ� قب������ال لأ

أنف�سهم،  �ملقد�سة كانت يف حر��سة �مل�سلمن �

خر �إغفال ذوي  و�إمنا كانو� يحاولون من �آن لآ

�ل�ساأن و�ل�ستف������ادة من �إباحة �لوقوف خلف 

أو�سع.  �جلد�ر �ملذكور ليمنحو� ت�ساهال �

ولكن هذه �ملحاولت مل تكن جتديهم نفعا 

رغ������م ما كانو� يتو�سلون به من �ستى �لو�سائل 

وخ�سو�سا يف عهد �حلكومة �لعثمانية. فقد 

د�أب زعماوؤهم عل������ى �لتو�سل �إليها مبختلف 

�لط������رق وباألو�ن من �ملطالب �لتي قد تخفي 

حتته������ا تلك �لغاية م������ن تاأ�سي�س حق لهم يف 

�سالمي �ملقد�س يكون خطوة  ذلك �مل������كان �لإ

يف �سبي������ل حتقيق مطامعهم �لرهيبة، فكانو� 

يحاول������ون حينا �أن ي�سحب������و� معهم كر��سي 

ومقاعد يجل�سون عليها وحينا �آخر يحاولون 

و�سع مو�ئد وم�سابيح وغريها. 

م������ور حين������ذ�ك كان������و�  غ������ري �أن ولة �لأ

يحظ������رون عليه������م ذل������ك ويقمعون������ه ب�سدة 

ومينعونهم م������ن �أن يتجاوزو� �لزيارة �لعادية 

أي�������رص ي�سري، كما ظهر  بو�سعه������ا و�سكلها �إىل �

ذلك من �لوثائق ومن قر�ر�ت )جمال�س �إد�رة 

�للو�ء( يف زمن �حلكومة �لعثمانية. 

الحت���الل  بع���د  اليه���ود  حم���اولت 

الريطاين:

  مل يك������ن ف�سل �ليه������ود �ملتكرر يف عهد 

�سالمي������ة ليقلع به������م عن تلك  �ل�سلط������ات �لإ

�ملطامع �لرهيب������ة، ولكنها خبت يف نفو�سهم 

كما تخبو �لنار حتت �لرماد. 

  فم������ا �أن كان �لحتالل وم������ا �أن منحو 

�لوعد �لربيطاين �لقومي �ليهودي بفل�سطن 

حتى تطاير ذلك �لرماد وعادت تلك �ملطامع 

أل�سنة زعمائهم  تتاأج������ج وظهر لهيبها عل������ى �

وغوغائييهم يف جميع �لعامل، فاأخذو� يعلنون 

م������ا كتم������و� متخذين من �لحت������الل و�لوعد 

بالوط������ن �لقومي قوة ظنوها كافية لتحملهم 

من �ل�ستهانة بالر�أي �لعام..
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حائط الراق ال�رصيف :

عالم �ملختلفة و منها   تطالعنا و�سائل �لإ

خرى  باأخبار حول  �لعربية بن �لفين������ة و �لأ

ق�س������ى و يذك������رون ��سم حائط  �مل�سج������د �لأ

�لرب�ق �ل�رصيف خط������اأ با�سم حائط �ملبكى و 

هو �لت�سمية �ليهودية ظهرت كما �سيمر معنا 

حديثا..

 يطل������ق �ل�سهاين������ة ��سم حائ������ط �ملبكى 

على حو�يل ثالثن مرت� من �حلائط �لغربي 

للح������رم �ل�رصيف �لبالغ طول������ه 100م وعلوه 

20م ويزعمون �أن ه������ذ� �جلزء من �حلائط 

ثر �ملتبقي من هيكل �سليمان.  هو �لأ

�إن هذه �لناحي������ة من �جلد�ر، هي مكان 

�ل������رب�ق �ل�رصيف ن�سبة ل������رب�ق �لنبي حممد، 

�رص�ء من  �سل������ى �هلل عليه و�سل������م، ليل������ة �لإ

ق�سى، و�إن  �مل�سجد �حلر�م �إىل �مل�سج������د �لأ

�رص�ء  قطار يجلون �لإ �مل�سلمن يف جمي������ع �لأ

�لذي ج������اء ن�سا يف �لق������ر�آن �لكرمي. وهذ� 

ق�سى ثالث  �جلد�ر هو ج������د�ر �مل�سج������د �لأ

�حلرمن �ل�رصيفن، �لذي هو عند �مل�سلمن 

عامة مبنزلة حرم مكة �مل�رصفة وحرم �ملدينة 

�ملن������ورة، وكل جزء من �حل������رم �ل�رصيف وكل 

جد�ر يحيطه مبا في������ه هذ� �جلد�ر �لغربي 

ه������و يف عقيدة �مل�سلمن ج������زء ل يتجز�أ من 

أ�سار �لنبي،  ق�سى �ملبارك �لذي � �مل�سج������د �لأ

�سل������ى �هلل علي������ه و�سلم، �إىل ف�س������ل زيارته 

و�ل�سالة فيه، و�س������د �لرحال �إليه، من �أدنى 

�جلهات و�أق�ساها. 

ه������ذ� وميتد �أمام ه������ذ� �حلائط ر�سيف 

أربع������ة �أمتار تقريب������ا وعلى م�سافة  بعر�������س �

ق�س������رية من �لر�سي������ف و�إىل �جلن������وب منه 

يت�سكل �سم������ن �حلائط جتويف �سغري تذكر 

�سالمية �أن �لر�سول �لعربي  �لكتب �لدينية �لإ

حمم������د »�سلى �هلل عليه و�سل������م« ربط بر�قه 

أثن������اء �إ�رص�ئه من �مل�سجد �حلر�م  »د�بته« به �

ق�سى لقوله »�سلى �هلل عليه  �إىل �مل�سجد �لأ

أتيت بيت  أتيت بالرب�ق فركبته، حتى � و�سلم« �

�ملقد�������س فربطته باحللقة �لت������ي يربط بها 

أن�س ب������ن مالك( ومنذ ذلك  نبي������اء. )رو�ه � �لأ

�لتاريخ يطلق ��سم �لرب�ق �ل�رصيف على هذ� 

�حلائط تيمن������ا بربط �لر�س������ول »�سلى �هلل 

عليه و�سلم« لرب�قه به. 

وتع������ود تاريخ �أحجار ه������ذ� �حلائط �إىل 

حجار �ملنحوتة �ل�سخمة  ع�سور خمتلفة فالأ

أ�سفله تع������ود �إىل زمن هريودو�س ويعلوها  يف �

�أحجار غري منحوتة تعود �إىل �لع�رص �لروماين 

و�لطبق������ات �لعلوية من �حلج������ارة تعود �إىل 

عام 1500م وذلك ح�سب ر�أي �أغلبية علماء 

ثار.  �لآ

وق�س������ة )حائط �ملبك������ى( بدعة �بتدعها 
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زعم������اء �ل�سهاينة حديثا لرب������ط �ليهود من 

أث������ر مقد�سي لهم  جمي������ع �أنحاء �لع������امل باأي �

يف فل�سطن يث������ري مكامن �ل�سعور فيهم بغية 

عادة بناء هي������كل �سليمان مكان  جتميعهم لإ

ق�س������ى، وبع������د �أن ر�أى ه������وؤلء  �مل�سج������د �لأ

�ل�سهاين������ة �أن ق�سي������ة �حلائ������ط جت������اوزت 

�أهميتها �لدينية �إىل �لناحية �ل�سيا�سية �لتي 

أ�سمل  أو�سع و� ميكن ��ستغاللها على �سعي������د �

�أكدو� من خالل موؤمتر�تهم وو�سائل �إعالمهم 

�ملختلفة. �أن هذ� �جل������زء من حائط �لرب�ق 

�س������ل جزء باق من هيكل  �ل�رصيف هو يف �لأ

�سليم������ان لذ� يج������ب �لك�سف عن������ه و�إحلاقه 

باملمتلكات �لدينية �ليهودية. 

و�أو�سح دليل على �أن ق�سية حائط �ملبكى 

هي ق�سية م�ستحدثة �أن �ملو�سوعة �ليهودية 

�لتي ن�رصت ع������ام 1901 مل ت�رص من قريب �أو 

أية مادة تتعل������ق باحلائط �ملذكور  بعي������د �إىل �

مع ��سمه �ليهودي »حائط �ملبكى« بينما تلك 

�لت������ي ن�رصت عام 1939 ت�سمنت مادة تتعلق 

أنه من  باحلائ������ط مع ��سمه �ليه������ودي وعلى �

بقايا هيكل �سليمان..

  ه������ذ� وح������ن ��ستد �ساع������د �ليهود يف 

فل�سطن �لعربية بدعم من �ل�ستعمار �لغربي 

�سفاء �ل�سفة  �أخذو� يتقربون من �حلائط لإ

�ليهودي������ة علي������ه وتغي������ري و�سع������ه �لتاريخي 

�سالمية، فب������دوؤو� يت�سللون �إليه  و�سفات������ه �لإ

وي�سعون حوله �ل�ستائر وي�سيئونه بامل�سابيح 

أي������ام �ل�سبت وهذ� مما  ويتجمه������رون حوله �

أثار حفيظة �ملو�طنن �لعرب �سد �ملحاولت  �

�ليهودية �لر�مية �إىل قر�ر حقوق ثابتة لهم يف 

حائط �لرب�ق �ل�رصيف.. وبد�أت �ل�ستباكات 

�ليومية ب������ن �لعرب و�ليه������ود �إىل �أن بلغت 

ذروته������ا عام 1929، مم������ا ��سطر �حلكومة 

آنذ�ك للتدخل للحد من �نتفا�سة  �لربيطانية �

�ل�سع������ب �لعربي، فطلبت م������ن ع�سبة �لأمم 

�ملتح������دة »�لأمم �ملتحدة حاليا« ت�سكيل جلنة 

للتحقيق يف ملكية �حلائط  و�تخذت ع�سبة 

�لأمم ق������ر�ر� يق�س������ي بت�سكي������ل جلنة دولية 

للتحقي������ق يف ملكية حائط �ل������رب�ق �ل�رصيف 

وكانت مهمة هذه �للجنة:

)ت�سوي������ة �حلق������وق و�ملطال������ب للع������رب 

و�ليهود(. 

أي������ار من ع������ام 1930 ت�سكلت      ويف 2 �

هذه �للجنة من:

1 – �ليا�������س لوفف������ون: وزي������ر �ل�س������وؤون 

أ�س������وج �سابقا وع�سو  �خلارجي������ة يف حكومة �

عيان رئي�سا.  جمل�س �لأ

2 – ت�سارل�������س ب������اردي: رئي�������س حمكمة 
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�لع������دل يف جنيف ورئي�������س حمكمة �لتحكيم 

�لنم�ساوية – �لرومانية �مل�سرتكة  ع�س���و�. 

3 – فان كم������ن: حاكم �ل�ساحل �ل�رصقي 

جلزيرة �سومطرة �سابقا ع�س���و�. 

أيار من عام 1930   وبتاريخ �خلام�س من �

و�ف������ق جمل�س ع�سب������ة �لأمم عل������ى مبا�رصة 

ول مرة يف  �للجنة عملها فاجتمعت �للجنة لأ

جن������وى ومن ثم �نتقل������ت �إىل �لقد�س �لعربية 

بتاريخ 19حزير�ن 1930 وعقدت هناك 23 

�جتماع������ا يف �لفرتة �لو�قعة بن 23 حزير�ن 

و 19 مت������وز ��ستمع������ت خالله������ا �إىل �لعديد 

�سافة  هايل �لع������رب بالإ من �ملو�طن������ن و�لأ

�إىل �مل�ستوطن������ن �ليهود وتق������دم �إىل �للجنة 

29�ساهد� ��ستدعاهم وكالء فريق �مل�سلمن، 

أبرز وكالء �مل�سلمن �أمن عبد �لهادي،  ومن �

�أمن �لتميم������ي، فخري �حل�سين������ي، �ل�سيخ 

أبو �ل�سع������ود، �ل�سيخ ر�غب �لدجاين.  ح�سن �

مقاب������ل 22 �ساه������د� ��ستدعاهم وكالء فريق 

أبرز وكالء �ليهود هم: �ملحامي  �ليهود، ومن �

أيلن  و�حلاخام  مردخ������اي �لبا�������س و د�وود �

أبرز وكالء �مل�سلمن 26وثيقة  مو�سي بالو. و�

وم�ستند تثبت ملكيتهم حلائط �لرب�ق �ل�رصيف 

أبرزها �ليهود، وقد تو�سلت  مقابل 35 وثيقة �

�للجنة �إىل عدة قر�ر�ت ورفعتها �إىل ع�سبة 

ول من عام 1930  �لأمم يف �سهر كان������ون �لأ

كان من �أهمها: 

ملكية  تع������ود  للم�سلم������ن وحدهم   -

�حلائ������ط �لغربي ولهم وحدهم �حلق �لعيني 

فيه لكونه يوؤلف ج������زء� ل يتجز�أ من �ساحة 

�حل������رم �ل�رصيف �لتي هي من �أمالك �لوقف 

�سالمي.  �لإ

دو�ت    �إن �أدو�ت �لعب������ادة وغريها من �لأ

�لتي يحق لليهود و�سعها بالقرب من �حلائط 

بالتف������اق بن �لفريق������ن، ل يجوز باأي حال 

أو �أن يكون من �ساأنها  حو�ل �أن تعترب � م������ن �لأ

�إن�ساء �أي حق عيني لليهود يف �حلائط �أو يف 

�لر�سيف �ملجاور له. 

مين������ع جلب �ملقاع������د و�ل�سجاجيد   -

و�حل�رص و�لكر��س������ي و�ل�ستائر و�لدو�ب �إىل 

�حلائط. 

ل ي�سمح لليهود بنفخ �لبوق بالقرب   -

من �حلائط. 

هذ� وق������د تو�سلت �للجن������ة �لدولية �إىل 

ول �سنة 1930.  قر�رها ه������ذ� يف كان������ون �لأ

ورفع������ت ن�سخ������ة �إىل �حلكوم������ة �لربيطانية، 

ون�سخ������ة �أخ������رى �إىل جمل�س جمعي������ة �لأمم 

»�لأمم �ملتحدة حاليا«. 
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ويعترب قر�ر هذه �للجنة �أول وثيقة دولية 

تثبت حق �لعرب و�مل�سلمن يف ملكية حائط 

�لرب�ق �ل�رصيف..

  ومع كل ذلك ل ز�لو�  يحفرون وينقبون 

أثر يثبت زعمهم �لباطل  ويبحث������ون.. عن �أي �

يف هيكل �سليمان �لذي قال �لتاريخ كلمته به 

أنه هدم و خرب و �ندثر �آخر مرة على يد  و �

�لقائد  �لروماين طيط�س يف �سهر �آب من عام 

70 مي������الدي..  وما ز�لو� يحفرون وينقبون، 

لقد �رصق������و� كل �سيء �لزيتون و�لقمر وزرقة 

�ل�سماء و�سادرو� كل �سيء �لطفولة و�لب�سمة 

و�لتاري������خ.. وما ز�ل������و� يحف������رون وينقبون 

أبناوؤها �سامدون  و�ملدينة �ملقد�سة �سامدة و�

ق�س������ى بالبندقية  يد�فعون ع������ن �مل�سجد �لأ

أبناء �لوطن  وغ�سن �لزيت������ون وي�ست�رصخون �

�لعرب������ي �لكب������ري م������ن �ملحي������ط �إىل �خلليج 

لتحريره من نري �ل�ستعمار �ل�سهيوين.. 

¥µ
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�لقد�������س مدينة عريقة �سارب������ة يف �أعماق �لتاريخ، تنظ������ر �إليها �ل�سعوب 

و�لقبائ������ل و�ل������دول نظرة �ح������رت�م وتقدير، ملا لها من ما�������سٍ جميد، وحا�رص 

آثار و�أماكن خالدة،  ن�س������ايل م�سهود وم�ستقبل بالتحرير موعود، وملا فيها من �

ن�سان، وعبق �لزمان، وطهارة �ملكان. ُر بعبقرّية �لإ تَُذكِّ

 لذل������ك كله لقت �لقد�س �لهتمام �لبالغ قدمياً وحديثاً، فقد �سّحى من 

حف������اد، وحتتفي بها و�سائل  جد�د وي�ست�سهد يف �سبيل حتريرها �لأ �أجله������ا �لأ

مكانة القد�س يف املناهج املدر�سية

مدر�س وباحث تربوي )�سورية( ❁

ò

❁
اأحمد ح�سن اخلمي�سي
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عالم �ملق������روءة و�مل�سموعة و�ملرئية، فهي  �لإ

أك������رث مدن �لعامل ح�س������ور�ً على �سا�سات  من �

�لتلف������زة و�لف�سائي������ات ملكانته������ا يف �ملا�سي 

و�حلا�رص، وملا يجري فيها من �أحد�ث.

ة  وقد �أجمع �لعامل على �أن تكون هذه �لدرَّ

)مدين������ة �لقد�س( عا�سم������ة للثقافة �لعربية 

لعام 1430 ه�-2009 م.

مة على حب وطنهم  أبناء �لأ ولك������ي ين�ساأ �

و�ل������ذود عن������ه، ويعرفو� خ�سائ�������س �ملدن و 

مكانها ومكانتها، �عتن������ت �ملناهج �ملدر�سّية 

بالقد�������س �ل�رصيف، فما من كت������اب �إل وفيه 

خارط������ة فل�سطن ماثل������ة يف �سفحاته، وقبة 

�ل�سخرة �ساخمة يف م�سور�ته. 

و�سنقل������ب �لكت������ب �ملدر�سّي������ة للمرحل������ة 

�سا�سي  �لبتد�ئية �لتي هي جزء من �لتعليم �لأ

يف �جلمهورّي������ة �لعربية �ل�سورّية، لرنى كيف 

يتع������رف �أطفالنا على مدين������ة �لقد�س �لتي 

حتت������ل �لقلب يف �لوطن �لعرب������ي �ملمتد من 

طلنطي �إىل �خلليج �لعربي. �ملحيط �لأ

اأهداف املناهج املدر�سّية: 

مما ته������دف �إليه �ملناه������ج �ملدر�سّية يف 

طفال على �جلو�نب �ملعرفّية  �سورية: تربية �لأ

و�لقَيمية و�جلمالّية.

مت مدينة �لقد�س �سمن هذه  فكيف ُقدِّ

�جلو�نب؟

�إّن مدينة �لقد�س وردت يف كتب �لتاريخ 

و�جلغر�في������ة و�لقومّي������ة و�لق������ر�ءة و�لرتبية 

�سالمّي������ة يف �ملرحل������ة �لبتد�ئّية، ويف كل  �لإ

كتاب من هذه �لكتب يتم �لرتكيز على جانب 

من �جلو�نب �لتي تتعلق مبدينة �لقد�س.

فكتب �لتاريخ قدمت معلومات تاريخية، 

وكتب �جلغر�فية قدمت معلومات جغر�فّية 

�سالمي������ة وكت������ب �لرتبية  وكت������ب �لرتبي������ة �لإ

�لوطنّي������ة قدمت قيماً ومب������ادئ حول مدينة 

�لقد�س، وقدمت �لقر�ءة و�لن�سيد و�ملطالعة 

أدبية وجمالّية.  جو�نب �

و�سرنى ذلك جلياً يف �لفقر�ت �لتالية:

القد�س يف التاريخ املدر�سي:

ينبغي للتالميذ يف �ملرحلة �لبتد�ئية �أن 

حد�ث �لرئي�سية �لتي  يتعرفو� على تاريخ �لأ

مرت بها �أمتهم، فيعلمو� زمانها ومكانها.

ومن �ملدن �لتي �سغلت حيز�ً من �لتاريخ 

يف �ملرحل������ة �لبتد�ئية )مدينة �لقد�س( فقد 

ج������اء �حلديث عن تاريخها �لقدمي وتاريخها 

�سالم������ي وما ح������دث يف �لقرن  �لعرب������ي و�لإ

�لع�رصين ب�سكل موج������ز، يفي بالغر�س �لذي 

و�سعت �ملادة من �أجله.

أ  فع������ن تاريخ �لقد�������س يف �لق������دمي يقر�

�لتالميذ: )غز� �لعرب�ني������ون بع�س  �ملمالك 

�لكنعانّي������ة، ومتكن������و� منه������ا باأ�ساليب �لغدر 
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و�خلديعة م�ستغلن عدم وجود دولة موحدة 

تق������ف يف وج������ه �أطماعهم، فاحتل������و� �أريحا 

و�رتكب������و� فيه������ا فظائع ت�سب������ه مذبحة دير 

يا�سن، كما �حتل������و� يبو�س )�لقد�س( و�سكيم 

�سالمي  . وع������ن تاريخ �لفت������ح �لإ
1
)نابل�������س(

ورد م������ا ن�سه: )يف عه������د �خلليفة عمر بن 

�خلطاب –ر�سي �هلل عنه- متكن �مل�سلمون 

من ��ستكمال حتري������ر �سائر �ملدن �لهامة يف 

بالد �ل�سام، فاأ�سبحت دم�سق وحم�س وحلب 

خ������رى جزء�ً م������ن �لدولة  وجمي������ع �ملدن �لأ

�سالمية م������ا عد� مدينة �لقد�س  �لعربية و�لإ

�لتي ��س������رتط �أهلها ح�س������ور �خلليفة عمر 

بنف�سه لت�سليمه �ملدينة، وقد ح�رص �خلليفة 

ه������ل �لقد�س عام 15ه�/636م عهد�ً  وكتب لأ

مبمار�سة حريتهم �لدينّية و�ملدنّية، مما جعله 

ن�سانّية ملا يحمله  ميثاق������اً م�رصقاً يف تاريخ �لإ

.
2
من قيم �حلرّية و�لت�سامح و�ل�سالم(

�سالمي  وتعر�ست �لقد�������س بعد �لفتح �لإ

للغ������زو �ل�سليب������ي، وحدث������ت معركة حطن 

وحتررت �لقد�س على يد �سالح �لدين.

فماذ� يع������رف �لتالميذ عن تلك �ملعركة 

وعن بطولة �سالح �لدين؟

ف������رجن على �لقد�������س و�ملدن  »�سيطر �لإ

و�لديانات  مهد �حل�س������ار�ت  �لفل�سطينّي������ة 

�ل�سماوّية، وكان������ت بينهم وبن �لعرب هدنة 

أرناط �أمري �لكرك بتعر�سه  معقودة، خرقها �

لقافل������ة عربية، وعندما عل������م �سالح �لدين 

أرناط  أر�د �لنتقام م������ن � يوب������ي بذل������ك، � �لأ

و�إعادة �لوجه �لعربي ملدينة �لقد�س، فوحد 

جيو�س �لعرب يف جبهة و�حدة ت�سم �لعر�ق 

و�ل�سام وم�رص وفل�سط������ن و�لتقى �جلي�سان 

بالقرب من بحرية طربّية حيث د�رت معركة 

حتقق فيها �لن�رص �ل�ساحق للعرب.

وتعترب معركة حطن من �ملعارك �حلا�سمة 

فرجن،  يف �لتاريخ، �إذ و�سعت حد�ً لعدو�ن �لإ

 3
وطهرت �أر�سنا �لعربّية من �ملعتدين«

لق������د وقفت �لكت������ب �ملدر�سّية �لبتد�ئية 

ثالث وقفات تاريخّية رئي�سّية:

وىل: تاأ�سي�������س �لكنعانين ممالكهم يف  �لأ

بالد �ل�سام وفل�سطن وغزو �لعرب�نين لهم، 

أيام  �سالمي ملدينة �لقد�س � ثم فتح �جلي�س �لإ

�خلليف������ة عمر بن �خلط������اب وبعدها �لغزو 

فرجن������ي لفل�سطن، وحتريره������ا على يد  �لإ

�سالح �لدين �ل������ذي �نت�رص على �لغازين يف 

معركة حطن وطردهم من �أر�س فل�سطن. 

ويف �لع�������رص �حلديث �جتي������اح �إ�رص�ئيل 

للقد�������س يف ح������رب حزير�ن ع������ام 1967 م 

و�حتاللها و�رتكاب �جلر�ئم �لفظيعة فيها، 

ه������ذه �جلر�ئم �لت������ي ل ت������ز�ل م�ستمرة �إىل 

أيامنا هذه. �
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ولكن هذه �ملرحلة مل ت�سلط عليها �لكتب 

�سو�ء، ومل تتعر�س ملا تعانيه مدينة  �ملدر�سّية �لأ

نفاق  �لقد�������س من هدم ملقد�ساته������ا وحفر �لأ

ق�سى وتغي������ري ملعاملها  حت������ت م�سجده������ا �لأ

وحرق للم�سجد �أكرث من مرة و�لعتد�ء على 

�مل�سلن وقتلهم د�خل �مل�سجد وخارجه، فمن 

طفال �أن يعلمو� ماذ� يفعل �ل�سهاينة  حق �لأ

مبدينة �لقد�س �خلالدة، ليكون لهم موقفهم 

�ل�سجاع يف �لوقت �حلا�رص ويف �مل�ستقبل من 

خطب������وط �لذي ميد جذوره يف ربوع  هذ� �لأ

بالدنا �حلبيبة فل�سطن.

حتديد املكان والزمان:

عّرفت �لكتب �ملدر�سّي������ة مدينة �لقد�س 

ب�س������كل و��سح وخمت�رص، وحددت موقعها يف 

ن������ت مكانتها عند  �خلريطة �جلغر�فّية، وبيَّ

�لعرب و�مل�سلمن، فهي �أوىل �لقبلتن وثالث 

�حلرمن، وهي م�رصى ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلّ������م، ومنها معر�ج������ه �إىل �ل�سمو�ت 

�لُع������ال وفيها قب������ة �ل�سخرة، وفيه������ا كني�سة 

�لقيام������ة وفيها ما فيها م������ن �ملعاين و�ملغاين 

�لتي تهفو �إليها قلوب �ملوؤمنن.

حتت عن������و�ن »�أهم �مل������دن يف فل�سطن« 

أ �لتالمي������ذ: »�لقد�������س: مدينة قدمية،  يق������ر�

عا�سمة فل�سطن، ت�سم عدد�ً من �ملقد�سات: 

ق�سى وقب������ة �ل�سخرة وكني�سة  كامل�سج������د �لأ

�لقيام������ة، وفيه������ا م������دن مثل: غ������زة، حيفا، 

)4(
عكا«

وت�سمن �ملحور �لوطني يف كتاب �لقر�ءة 

لل�سف �ل�ساد�س ب�سعة درو�س هي: فل�سطن 

ر�س  )قر�ءة(، �أطفال �حلجارة )قر�ءة(، يوم �لأ

ر�س �ملغت�سبة )تعبري(. )ن�سيد(، حترير �لأ

ورد يف در�س فل�سطن: »تقع فل�سطن من 

�لبالد �لعربية موقع �لقلب من �جل�سد، فهي 

تتو�س������ط �لبالد �لعربي������ة، وفيها مهد �ل�سيد 

ق�سى  �مل�سي������ح، وبيت �ملقد�������س، و�مل�سجد �لأ

)5(
�أوىل �لقبلتن« 

وق������د بّينت ع������دة م�س������ور�ت يف كتاب 

�جلغر�في������ة و�لتاري������خ موق������ع �لقد�������س يف 

فل�سطن ويف �لعامل �لعربي و�لعامل.

طف������ال موقع �لقد�س  وبع������د �أن عرف �لأ

وما فيها من �ملقد�سات، عرفو� قيمة �لقد�س 

�لتاريخي������ة و�لدينّي������ة و�لقومّي������ة من خالل 

�لعب������ار�ت و�ملعلوم������ات و�لتوجيه������ات �لتي 

ت�سمنتها �لكتب �ملدر�سّية.

نَّ  أفئ������دة �مل�سيحين لأ فالقد�س مه������وى �

فيها كني�س������ة �لقيامة، و�إليها توجه �مل�سلمون 

يف �سالتهم قبل �أن ياأمرهم �هلل بالتوجه �إىل 

نبياء وهي  �لكعب������ة �مل�رصفة وهي مدين������ة �لأ

مكان �إ�������رص�ء ومعر�ج خامته������م حممد عليه 

�ل�سالة و�ل�سالم.
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�رص�ء  فماذ� ذكرت �لكتب �ملدر�سّية عن �لإ

�سالمّية  و�ملعر�ج؟ لقد ورد يف كتاب �لرتبية �لإ

لل�سف �ل�ساد�س ما يلي:

�رص�ء: ه������و ذهاب �لر�سول �سلى  �لإ  -

�هلل علي������ه و�سلّم لياًل م������ن �مل�سجد �حلر�م 

مبك������ة �إىل بيت �ملقد�س يف فل�سطن و�سالته 

نبي������اء و�لر�سل عليهم  يف �مل�سج������د وروؤيته �لأ

�ل�سالم.

�أما �ملعر�ج: فهو عروج ر�سول �هلل   -

�سل������ى �هلل عليه و�سلّم من بيت �ملقد�س ومن 

ن �إىل  ف������وق �ل�سخ������رة �مل�رصفة �ملعروف������ة �لآ

�ل�سماء ب�سحبة جربيل عليه �ل�سالم.

�رص�ء و�ملعر�ج يف ليلة و�حدة قبل  كان �لإ

هج������رة ر�س������ول �هلل �سلى �هلل علي������ه و�سلّم، 

وبعد عام �حلزن، وقد �رصى ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلّم بج�سمه وروحه وكامل وعيه 

و�إدر�كه، لي�س مناماً ير�ه �لنائم.

وعندما عاد �إىل مكة طلب منه �مل�رصكون 

�أن ي�سف بيت �ملقد�������س. فقال: دخلته لياًل 

وخرجت منه لياًل، كيف يل بو�سفه؟

فاإذ� بجربيل علي������ه �ل�سالم يحمل �سورة 

بيت �ملقد�������س لر�سول �هلل �سل������ى �هلل عليه 

أبو  أ ر�س������ول �هلل ي�سفه باباً باباً و� و�سلّم فبد�

بك������ر يقول �سدقت... �سدق������ت، حتى �سمي 

)6( 
يومها بال�سديق«

�������رص�ء و�ملع������ر�ج درو�ساً  �إنَّ يف ق�س������ة �لإ

وع������رب�ً، ي�ستقيه������ا �لتالمي������ذ، فيدركو� من 

أنَّ للقد�س مكان������ة �سامية، وينظرو�  خاللها �

�إليها نظ������رة �إجالل ملا فيها من دور للعبادة، 

نبياء و�لعلماء  نه������ا كانت حمط رح������ال �لأ ولأ

آثار تدل على  وقو�د �لتاري������خ، وملا حوته من �

عظم �لأمم �لتي �سكنتها على مر �لع�سور.

بناء  ومما يعزز مكانة �لقد�س يف نفو�س �لأ

ويعم������ق �ملعلوم������ات يف ذ�كرته������م ونفو�سهم 

�سئل������ة يف نهاية كل  أي�س������اً- ذك������ر بع�س �لأ �–

بحث، ليجيب عليها �لتالميذ مثل: �ذكر بع�س 

)7(
�ملدن �ملقد�سة يف �لوطن �لعربي؟ 

أين ت�ستمد فل�سط������ن قد��ستها يف  ومن �

)8(
نظر �لعرب؟ 

حب القد�س والدفاع عنها:

يحر�س موؤلفو �لكتب �ملدر�سّية على غر�س 

أبنائن������ا، ودعوتهم  ح������ب �لقد�������س يف نفو�س �

للدفاع عنها و�ل�ستعد�د للقاء �لعدو، وذلك 

بالت�سلّ������ح بالعلم و�لتدريب عل������ى �لقتال يف 

�مل�ستقبل.

ول  أ�سلوب������ن �لأ وه������ذه �لدعوة �أخ������ذت �

حتري�سي، وذل������ك بذكر بع�س جر�ئم �لعدو 

وبط�س������ه قدمياً وحديث������اً، مم������ا يولد لدى 

ملقاوم������ة �لحتالل ودفع  �لتلميذ �ندفاع������اً 

جر�ئم �لعدو و�لنت�سار عليه.
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و�لثاين: دعوة مبا�رصة ل�ستنها�س �لهمم 

و�إذكاء �حلمّية للذود عن �ملقد�سات.

فبع������د �أن ذك������ر كت������اب �لتاري������خ فظائع 

�لعرب�ني������ن يف �لقد�������س ونابل�������س –كما مّر 

�سابق������اً- قال: ما فعله �لعرب�نين يف �ملا�سي 

من جر�ئم و�إرهاب ه������و ما يفعله �ل�سهاينة 

)9(
�ليوم يف فل�سطن و�جلولن. 

خذ �لع������ربة و�لعظة  ويدع������و �لتالميذ لأ

من �لتاري������خ و�تخاذ �سالح �لدين وغريه من 

�لذين قاومو� �لعدو�ن قدوة لهم.

يقول بعد �أن ذك������ر �نت�سار �مل�سلمن يف 

حطن: »ونح������ن �ليوم جدير بن������ا �أن ناأخذ 

�لعربة من تاريخنا �لعربي، ونعيد �إىل فل�سطن 

)10(
�سيل«.  وجهها �لعربي �مل�رصق �لأ

ويف ه������ذ� �لكالم �سحذ لهم������م �لتالميذ 

ودعوة لقت������ال �لعدو كم������ا جاهدهم �لبطل 

�سالح �لدين.

لقد �سط������ر �مل�سلمون مالح������م �لبطولة 

مثلة يف  يف �أر�س �ملعارك، و�رصب������و� �أروع �لأ

نهم عاملوهم بالرحمة  تعاملهم مع �ل�سعوب لأ

و�لت�سامح و�ل�سالم.

وذل������ك ما نلم�سه يف دخول �أمري �ملوؤمنن 

عمر ب������ن �خلطاب –ر�سي �هلل عنه- مدينة 

�لقد�������س ع������ام 15ه������� -636م وكتابته عهد�ً 

ي�سمح مبمار�سة �أهل �ملدينة حريتهم �لدينّية 

و�ملدنّية، مما يجعل هذ� �لعهد ميثاقاً م�رصفاً 

ن�سانّية ملا يحمله من قيم �حلرّية  يف تاريخ �لإ

و�لت�سامح و�ل�سالم و�لعد�لة.

ه������ذ� ع������ن مكان������ة �لقد�������س �جلغر�فّية 

ومكانتها يف عقول �مل�سلمن ونفو�سهم.

دبّية و�جلمالّية  فماذ� عن �جلو�ن������ب �لأ

ملدينة �لقد�س؟

طفال املدر�سي: القد�س يف اأدب الأ

�ملدر�س������ة  يف  طف������ال  �لأ �أدب  يغف������ل  مل 

�لبتد�ئّي������ة عن ق�سية مدين������ة �لقد�س،  بل 

وقف عندها وقف������ات م�سيئة، عربَّ بالن�سيد 

�مللح������ن و�لق�س������ة �لفنّية �لهادف������ة و�لتعبري 

�جلميل عن عظمة مدينة �لقد�س يف �لتاريخ 

طفال جتاهها،  وحبها يف �لقلوب، وم�ساعر �لأ

و�إنها مدينة �ملد�ئن وعا�سمة �لعو��سم �لتي 

لن تن������ام لنا عن ولن يغف������ل لنا جفن حتى 

أبّية كما كانت موئل �لعباد و�أهل  تغ������دو حّرة �

�ل�سالم و�لت�سامح يف �لعامل.

ي�سال ذلك كله، �حتوى �ملنهج �ملدر�سي  ولإ

خوين  �لبتد�ئي على ن�سيد »زهرة �ملد�ئن« لالأ

رحباين يف كتاب لغتي �جلميلة لل�سف �لثاين 

�جل������زء �لث������اين، طبع �لكت������اب �أول مرة عام 

1998م ون�سي������د »�لقد�س« يف دليل �ملعلم يف 

�لرتبية �ملو�سيقّي������ة لل�سف �لثاين �لبتد�ئي، 

طبع �أول مرة ع������ام 1997م وهو من كلمات 
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أبو  حممد ن������ور �لدين �لطو�سي، �أحلان �إلهام �

�ل�سعود.

وثمة ق�سة معربة عن �لو�قع �لفل�سطيني 

يف كت������اب »ق�س�س خمت������ارة« �ملقرر لل�سف 

�ل�ساد�س بعن������و�ن »مظاهرة يف غزة« للكاتب 

�أديب �لنحوي.

نا�سي������د �حلل������وة �ملحببة لقلوب  ومن �لأ

طفال ن�سي������د »فل�سط������ن د�ري« لل�ساعر  �لأ

�سليم������ان �لعي�سى �ل������ذي ورد يف كتاب لغتي 

�جلميل������ة لل�سف �لثاين، ون�س فل�سطن  يف 

كت������اب لغتي �جلميلة لل�س������ف �لر�بع �جلزء 

ول مرة ع������ام 1999م،  �لثاين �ل������ذي طبع لأ

يذك������ر فيه �لقد�س عا�سمة فل�سطن فيقول: 

ه������ي �أجمل بق������اع �لدني������ا وفيه������ا �مل�سجد 

ق�سى ثالث �حلرم������ن �ل�رصيفن وكني�سة  �لأ

.
)11(

�لقيامة...

ويف هذ� �لن�������س ي�ساأل معن و�لده: وهل 

من عودة يا �أبي.

ب: �إنني لو�ثق، ولكن ل بد من �لوحدة  �لأ

وت�سافر �جلهود �لعربية.

-ولك������ي نتعرف على �لقي������م �لتي حاول 

طفال �أن يغر�سها يف نفو�س �لتالميذ،  �أدب �لأ

أ �لن�سيدين ثم نرى م������ا فيهما من قيم  نق������ر�

تت�سل بالقد�س و�لق�سية �لفل�سطينّية.

ن�سيد القد�س

ال�����ق�����د������س ����س���ت���ب���ق���ى ع���رب���ي���ة

و�����س����ت����ب����ق����ى ن����������ور احل�������رّي�������ة

و��������س�������رنف�������ع راي���������������ة اأم�����ت�����ن�����ا

������س�����اخم�����ة رغ���������م ال���ه���م���ج���ّي���ة

ف�������������������������������وق ذراه��������������������������������������������������ا

رغ��������������������������������������������م امل���������ح�����������������������������ن

ف�������������������������������وق رب������������اه��������������������������������������ا

ع����������������������������������ر ال�����������������������زم�����������������������ن

����س���ي���ح���رره���ا ال�������س���ع���ب ال��ع��رب��ي

وي�������زي�������ل وج�����������ود امل���غ���ت�������س���ب

وي�����ع�����ي�����د اإل������ي������ه������ا ب�������س���م���ت���ه���ا

ل�����ت�����ك�����ون م��������ن��������ارة ك��������ل اأب��������ي

ف���������������ال���������������ق���������������د����������������س ل��������ن��������ا

رغ����������������������������������������������م امل�����������������ح�����������������ن

ف���������������ال���������������ق���������������د����������������س ل��������ن��������ا

ع����������������������������������ر ال�����������������������زم�����������������������ن

ط��������ف��������ال وي����������ن����������ادي ك��������ل الأ

وب�����������������س��������وت ه��������������������ّدار ع�������ال

م������ت������ن������ا ك����ان����ت ال������ق������د�������س لأ

ج�������ي�������ال و�����س����ت����ب����ق����ى ع�������ر الأ

ال���������������������ق���������������������د����������������������س ل���������ن���������ا

رغ����������������������������������������������م امل�����������������ح�����������������ن

ال���������������������ق���������������������د����������������������س ل���������ن���������ا

)12(
ع������������������ر ال������������������������زم������������������������ن
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ن�سيد زهرة املدائن

جلك يا مدينة ال�سالة اأ�سلي لأ

ي���ا قد����س ي���ا بهي���ة امل�س���اكن ي���ا زه���رة 

املدائن

يا قد�س، يا قد�س

يا مدينة ال�سالة اأ�سلي

عيوننا اإليك ترحل كلَّ يوم

تدور يف اأروقة املعابد

تعانق الكنائ�س القدمية، ومت�سح احلزن 

عن امل�ساجد

الغ�سب ال�ساطع اآت

واأنا كلي اإميان

الغ�سب ال�ساطع اآت

حزان �ساأدق على الأ

من كل طريق اآت

بجياد الرهبة اآت

البيت لنا

والقد�س لنا

وباأيدينا للقد�س �سالم

للقد�س �سالم

للقد�س �سالم

)13( 
للقد�س �سالم

جند يف ن�سيد �لقد�س تاأكيد�ً على عروبة 

ن  �لقد�������س، فهي عربية و�ستبق������ى عربية، لأ

�ل�سعب �لعربي م�سمم على حتريرها ملا ورد 

يف �لن�سيد:

�سيحررها ال�سعب العربي

ويزيل وجود املغت�سب

فالقد�س لنا

رغم املحن

فالقد�س لنا

عر الزمن

ويف ن�سيد »زهرة �ملد�ئن« توجه �إىل �هلل 

بالدع������اء كي يحفظ ه������ذه �لزهرة من عبث 

�لعابثن وطمع �لطامعن وجر�ئم �ملعتدين، 

فهي مدين������ة بهّية يف م�ساكنه������ا، �ساخمة يف 

أ�سه������ا تتحدى  ماآذنه������ا وكنائ�سه������ا، ترف������ع ر�

نها مدين������ة �لوحدة  �مل�ساع������ب و�ملح������ن، لأ

و�لت�سامح و�ل�سالم.

فلها منا �لتحية و�ل�سالم، ونحن عاقدون 

�لعزم على حتريرها:

اآت ال�������������س������اط������ع  ال�����غ�����������س�����ب 

واأن�����������������������������ا ك����������ل����������ي اإمي�������������������ان

اآت ال�������������س������اط������ع  ال�����غ�����������س�����ب 

ح����������������زان �����������س����������اأدق ع������ل������ى الأ

اآت ط�����������ري�����������ق  ك�������������ل  م�������������ن 

اآت ال���������ره���������ب���������ة  ب�������ج�������ي�������اد 
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طف������ال هذين  م������ا �أجم������ل �أن ي������ردد �لأ

�لرقيق������ة  �حلل������وة  بكلماتهم������ا  �لن�سيدي������ن 

أيديهم وي�سلمون وهم  �ملعربة وهم يرفع������ون �

ين�سدون.

و�أخري�ً: )�إّن �ملناهج �ملدر�سّية، قد قدمت 

�سورة مب�سط������ة ملدينة �لقد�س تنا�سب عقول 

طفال وفهمه������م، وزودتهم بثقافة تاريخّية  �لأ

وجغر�فّي������ة، وغر�س������ت فيه������م ح������ب �لوطن 

ماكن  و�لدف������اع عنه وخا�س������ة �لقد�������س و�لأ

�ملقد�سة يف �لوطن �لعربي.

نتمن������ى �أن يزد�د هذ� �لتوجه يف �ملناهج 

�ملدر�سّية �لقادمة، ويتم �لرتكيز على �ل�سمود 

ر�س �ملحتلّة �سد هذ�  �لبطويل ل�سعبنا يف �لأ

برياء، ويهدم  �لعدو �ل�سهيوين �لذي يقتل �لأ

�سجار، ويعيث يف فل�سطن  �لبيوت، ويقتلع �لأ

ف�ساد�ً ودمار�ً لتقوى يف نفو�س �أطفالنا ثقافة 

�ملقاوم������ة وروح �لبطولة منذ �ل�سغر وي�سبو� 

على ح������ب �لوطن و�لدفاع عنه، فاإما �لن�رص 

و�إما �ل�سهادة..

حاالت االإ
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قد�س فوق  �إذ� كان������ت �لقد�������س ت�سكل �لن�سي������ج �ل�سماوي لرت�ب يُعت������رب �لأ

خارط������ة �لفلك �لك������وين، فاإن مبدعيها ه������م ن�سيجها �ل������ذي �أ�ساف لقد��سة 

بد�ع �خلالق، حيث �أنتجت قيمة من رجالت �لكفاح و�لفكر،  �مل�سمى وهج �لإ

أ�سماوؤهم يف لوحة �رصف �حلياة تلك  �د �لعلم و�ملعرفة �ستظل � وكوكبة م������ن روَّ

ن�سانية، يف وقت  �لكو�ك������ب �مل�سيئ������ة و�لتي �أثرت �ساحة �لثقافة �لعربي������ة و�لإ

ل �إ�سافًة مهمًة يف  مبك������ر م������ن �لزمان، بعطائها �لفاع������ل و�حلّي و�لذي �س������كَّ

القد�س ن�سيج ال�سماء

واأيقونة املبدعني

اأديب و�ساعر فل�سطيني ❁

ò

❁
حممود حامد
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ن�ساين يبقى على  تاري������خ �لفكر �لعرب������ي و�لإ

جي������ال �ملتعاقبة نرب��ساً  �ل������دو�م يف ذ�كرة �لأ

يام  و�ساًء بقيمه ومعايريه قائماً وعابر�ً يف �لأ

عل������ى �متد�د �حلي������اة. مبدع������ون ��ستلهمو� 

من ُقد�سي������ة رحابها، وقد��سة ��سمها �ملتفرد 

يف �مل�سمي������ات عذوبة ما كتب������و�، وند�وة ما 

�أبدعو�، وطالوة م������ا خلفو� لنا من �أفكارهم 

آثارهم، ما يح������ق لنا �أن نفخر  و�أعماله������م، و�

ب������ه على �متد�د �حلق������ب..، ونعتربه �متد�د�ً 

حّياً ولئقاً لتاريخنا �لقيمي و�ملعريف، وجزء�ً 

عامات  �س�س و�لدَّ حيوياً ومهماً و��ستكمالً لالأ

و�ئل �رصوحه������ا �مللحمية على  �لتي رف������ع �لأ

ر�������س و�لزم������ان، وج������اء �ل�سلف  �مت������د�د �لأ

ل�ستكمال رحلة �لبناء و�لعطاء �سمن �سل�سلة 

�سول  مرت�بطة �للحمة و�لقيم������ة، جمددة �لأ

و�لثو�بت، ت�سع يف �عتبارها ووجد�نها رفعة 

مة و�لوطن، مبا يليق بهما، وبتلك �ملكانة  �لأ

ر�س مبا  �لعالية �لت������ي تبو�آها فوق رحابة �لأ

أنتجت، و�ل�سماء مبا وهبت. �

يف وق������ت كان فيه �لوطن �لعربي ينه�س 

من ركامات �لقهر و�ل�ستبد�د، وي�سهد بد�ية 

�ل�سحوة، و�ملد �لقومي �لعارم، وبزوغ �سم�س 

�حلري������ة و�ل�ستقالل �لوطن������ي على �متد�د 

ر�س �لعربية، كان �لبُناة �ملبدعون يوؤ�س�سون  �لأ

آثاره������ا، ومت�سي بها  لثقاف������ة ر�هنة حتمل �

أبعد نقطة يف �لك������ون �ل�سا�سع للتعريف  �إىل �

بتاريخنا وح�سارتن������ا، وتر�ثنا �لذي �جتهنا 

ب������ه، خارج حدودنا ليقف �لع������امل �أجمع على 

أنتجنا و�أبدعن������ا، ولي�سع حد�ً  ما قّدمن������ا و�

لع�سور �لهيمنة و�ل�ستعمار و�ل�ستعباد، و�أن 

ن�ساين ��ستنب������ات �سماوي و�حد،  �لكي������ان �لإ

قام������ة �رصح �خلري و�ملجد  علي������ه �أن ي�سعى لإ

ر�س، ولي�س كيان������ات �ل�رص و�لدمار  عل������ى �لأ

آنذ�ك كان������ت �لقد�س حا�رصة  و�خل������ر�ب.. �

�لنهو�س، وحا�سنة رجالت �لفكر و�لن�سال.. 

لذ� كانت �ل�سبَّاق������ة يف تقدمي كوكبة فر�سان 

�لقلم و�لبندقي������ة، وزخرت باأ�سماء يف قو�ئم 

�خلالدين على �ل�سعيدين �لوطني و�ملعريف. 

�سماء �أن ن�سرتجعها  و�ن وف������اًء لتلك �لأ �آن �لأ

يف ذ�ك������رة كادت تن�س������ى يف خ�سم �حلو�دث 

و�لنكبات. من نح������ن، وما قيمة هذ� �لرت�ب 

ح�ساري������اً وتاريخياً، و�إن�سانياً!!؟ و�أن ن�ستلهم 

مم������ا كان ما ميكن �أن يك������ون في�ساً ملحمياً 

جي������ال �لقادمة من �مل�ستقب������ل ما يجعلها  لالأ

تفخر وتعتز بنا متاماً، كما نحن يف �عتز�زنا 

و�ئ������ل �خلالدي������ن. وها نحن  وفخرن������ا وبالأ

أولئ������ك �ل�سفوة م������ن �لب�رص  ندخل رح������اب �

و�ملعرفين �لكبار ��ستئذ�ناً بفتح ملف �لقد�س 

من جديد، وهي مت�سي بخطو�تها �ل�سامدة 

و�لثابتة نحو غد تكرميها �لالئق و�لعظيم.
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أيقون������ة �ل�سماء، فاإن  �إذ� كان������ت �لقد�س �

مبدعيها ه������م ن�سيجها �خل������الق، وها نحن 

أولئ������ك �ملبدعن، وف������اًء لهم،  نفت������ح مل������ف �

أ�سم������اء  و��سرتجاع������اً ملا�سيه������م �لعري������ق، و�

�لرجالت كثرية ت�سكل مبجملها تلك �حلقول 

أب������رز �ملعرفين  �ملعرفية �ملهم������ة، ولعل من �

�ملقد�سي������ن: �إ�سع������اف �لن�سا�سيب������ي و�إ�سحق 

مو�سى �حل�سيني، �رصيف �لن�سا�سيبي، �أحمد 

�سامح �خلالدي، �لقائد �ل�سهيد عبد �لقادر 

�حل�سيني، خليل �ل�سكاكيني، بنديل �جلوزي، 

ون�������رصي �جل������وزي، ثي������ودوري ق�سطنطن، 

جورج �ل�سايغ، د.مو�س������ى �حل�سيني، منيف 

أ�سماء  �حل�سيني، وحممد يو�سف �حل�سيني، و�

عدي������دة تدخ������ل يف �سياغة تل������ك �ل�سجرة 

�خلالدة.. نختار منها عند وقفتنا هذه �أديب 

�لقد�������س �ملبدع �إ�سع������اف �لن�سا�سيبي و�لذي 

بد�عي بن  متتد فرتة تو�ج������ده �حلياتي و�لإ

عامي 1882م و1948م عام �لفاجعة، ونكبة 

فل�سطن.. عل������م من �أعالم فل�سطن، و�سليل 

أ�������رصة مقد�سي������ة تاريخية �جل������ذور و�لن�سب  �

 )1(
أ�������رصة يرجع ن�سبها �إىل  يف بيت �ملقد�س، �

�رصة  �أحمد ب������ن رجب �لن�سا�سيب������ي.. جّد �لأ

�لن�سا�سيبي������ة، و�أح������د رجال �ملل������ك �لظاهر 

جقمق.. و�لذي جاء و��ستقر يف فل�سطن يف 

أ�س�س هناك لعائلة �سيكون  مدين������ة �لقد�س، و�

يام تاريخه������ا �لن�سايل  له������ا يف م�ستقب������ل �لأ

�رصة �لرثية  �سم������اء عدة من تلك �لأ دبي لأ و�لأ

أبنائها م������ا يجعلها مع �أ�رص  مبا لها. وفك������ر �

مقد�سية �أخرى مهم������ة ت�سكل تاريخ �لقد�س 

�لتاريخي و�لدين������ي، و�لن�سايل كذلك؛ ولعل 

�إ�سعاف �لن�سا�سيب������ي �سي�سكل فيما بعد، من 

دبية و�ملعرفية دعامة هامة  خالل �سريته �لأ

دبي ما ي�سعه يف كوكبة  يف تاريخ �لقد�س �لأ

و�ئل �لذين يذك������رون يف مقدمة  �لرج������ال �لأ

م������ن يذكر من ذ�ك �لن�سيج �ملقد�سي �لعظيم 

و�ل������ذي ي�سكل �لدعامة �لك������ربى و�لتاريخية 

لتاريخ فل�سطن �لن�سايل و�لثقايف �ملعا�رص.

دبية و�لدر��سية و�ملعرفية  يف بدء حياته �لأ

أ�سوة برفاق عمره  �لتحق �إ�سعاف �لن�سا�سيبي �

�ملقد�سين باأحد �لكتاتيب �ملنت�رصة يف �لقد�س 

آنذ�ك يف �أحيائها، وحار�تها �لعديدة، و�أظهر  �

منذ �لبد�ي������ات نبوغاً يف �ملعرفة و�لتح�سيل 

: وبع������د �أن �أكمل در��سته 
)2(

دبي �لعلم������ي و�لأ

�لبتد�ئية حمله و�ل������ده عثمان �لن�سا�سيبي، 

وله م������ن �لعمر �ثنت������ا ع�رصة �سن������ة، �إىل د�ر 

�حلكمة يف بريوت، وهناك تتلمذ لل�سيخ عبد 

�هلل �لب�ست������اين، حيث �أم�سى يف هذ� �ل�رصح 

�لعلمي ث������الث �سنو�ت.. بعدها، و�سع ن�سب 

عيني������ه �أن »ل مدر�سة م������ن قبل، ول مدر�سة 

من بعد..« و�إىل ه������ذ� �حلد وكفى من �لعلم 
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و�لتح�سي������ل �لعلمي.. كانت تل������ك خطوة.. 

بل روؤي������ة طارئة يف حيات������ه وم�ست كالربق 

ن كل ما  و�ختفت حلظة وم�سها �خلاطف لأ

فيه مييل للعلم و�لتح�سيل.

مري  ثري �لأ يف د�ر �حلكم������ة كان زميله �لأ

: ويف د�ر �حلكمة تاأثر 
)3(

أر�س������الن �سكي������ب �

�إ�سعاف باأ�ستاذه �ل�سي������خ عبد �هلل �لب�ستاين 

�لذي تو�س������م فيه �لنجاب������ة، و�لنكباب على 

در�������س �لعربي������ة و�لعب من معينه������ا �لعذب، 

فطبعه �لب�ست������اين بطابعه �للغوي، فكان من 

�أعلم علماء �لع�رص به������ا، ومن �أطولهم باعاً 

أ�سده������م رعايًة لها، وحر�ساً  أدبها، ومن � يف �

عليه������ا. �لفرتة �لتي تلت كان������ت فرتة �إعالن 

�لد�ست������ور، يف هذه �لفرتة ع������اد �إ�سعاف من 

بريوت �إىل �لقد�������س، وبد�أ مرحلة جديدة يف 

حياته هي مرحلة �لقر�ءة و�لكتابة و�لنظم. 

أ يلتقي زمالءه من �ملثقفن و�أ�سحاب  يومها بد�

�لقلم، و�لفكر �ملتحفز خلو�س غمار �لكتابة 

بد�ع.. وخا�سة تلك �لفئة �ملثقفة بثقافة  و�لإ

نكليزية،  �لغرب مبدر�ستي������ه �لفرن�سي������ة و�لإ

وتنقل������ت تل������ك �لفئة يف حق������ول متعددة من 

عمال ولكنها يف �لنهاي������ة ��ستقرت متاماً  �لأ

دب وعرب حياته �حلافلة  يف جمال �لفكر و�لأ

دب ظلَّ �إ�سع������اف �لن�سا�سيبي  بالعط������اء و�لأ

ي������ردد �سع������ار �لعم������ر، و�ل������ذي ��ستلهمه من 

أن�ستا�س �لكرملي  ب � �سديق عمره �للغوي �لأ

)�إنَّ �للغ������ة �لعربية هي لغ������ة �هلل و�ملالئكة، 

ولي������اء و�لقدي�سون �أن يتخاطبو�  و�إذ� �ساء �لأ

أل�سنتهم  يف �ل�سماء، فاإن �أفو�ههم ل تنفتح، و�

ل تنطلق، �إل بلغة �لعرب(!!

يف تل������ك �لف������رتة �ملتقلب������ة بعو��سفه������ا 

و�جتماعياته������ا �ملت�ساربة، و�جه �لن�سا�سيبي 

فكار: تيار  وزم������الوؤه تيارين مت�سادين من �لأ

ر�ئه������م و�أفكارهم وحت�سيلهم  �ملتحم�س������ن لآ

�لدوؤوب، وتيار �لغالة من عموم �لنا�س و�لذين 

دب، وحتم�سو� لفكرة  قاومو� فكرة �لعلم و�لأ

خرى، وخا�سة  عمال �لأ �لذهاب حلق������ول �لأ

و�لد �إ�سعاف و�لذي كان يتمنى فيه �أن يكون 

رجل �أعمال يت������وىل �أمور �لرثوة �لتي ميلكها 

آنذ�ك وهم قوم ثر�ء وغنى. �آل �لن�سا�سيبي �

كان خلي������ل �سكاكين������ي �ل�سديق �حلميم 

ب �لن�سا�سيبي  �سعاف ل������ذ� توجه �إلي������ه �لأ لإ

نه يع������رف �ل�سلة �حلميم������ة �لتي  لئم������اً لأ

: يا 
)4(

ترب������ط �ل�سكاكين������ي بولده.. قال ل������ه

أه������ذه �آخرة من يق������ر�أ مقدمة  �سكاكين������ي!! �

»�سميل«؟ يعن������ي مقدمة كت������اب �سميل على 

مذه������ب د�رون!!؟ ي�سيف �سكاكيني: يف تلك 

مة، وز�ل  �لفرتة �أعلن �لد�ستور، و�نتف�ست �لأ

�لق������رب و�لكفن، و�أقبلت على �حلياة.. رجعت 

�إىل �لقد�������س من �أمريكا، وع������اد �إ�سعاف �إىل 
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مالزمت������ي وجعلنا نكتب ما توحيه �لظروف. 

ونة جاء �ملرحوم َحنَّا �لعي�سى من  يف تلك �لآ

�سمعي«،  أن�س������اأ جملة »�لأ يافا �إىل �لقد�س، و�

وفتح �ملج������ال للمثقفن للكتاب������ة فيها فكان 

أو�ئل وقدوة  �لن�سا�سيب������ي، و�ل�سكاكيني م������ن �

�لكت������اب �ملبدعن. حم������ل �لن�سا�سيبي طو�ل 

أبو �لف�س������ل«، وكان مثله فيما  عم������ره لقب »�

يكت������ب بديع �لزم������ان �لهم������ذ�ين. هي رياح 

وىل، وري������اح �لتغيري يف  �حلرب �لعاملي������ة �لأ

حي������اة �لن�سا�سيبي حي������ث مت تعيينه يف تلك 

أ�ستاذ للعربي������ة يف �ل�سالحية �لتي  �حلقب������ة �

أن�ساه������ا �لقائد �لرتكي �أحمد جمال با�سا يف  �

بيت �ملقد�س يف ه������ذه �لفرتة �لعا�سفة يذكر 

ن�������رصي �جلوزي �ملقد�س������ي يف كتابه »تاريخ 

�مل�رصح �لفل�سطيني 1918م- 1948م- طبعة 

أبريل 1990م ما مف������اده: �أن نه�سة  قرب�������س �

ثقافية عارمة جتتاح مدن فل�سطن و�أن بناء 

�ملد�ر�س و�ملعاهد �لوطنية ز�حف كالعا�سفة 

على تر�ب فل�سطن ومن مدر�سي تلك �لفرتة 

: ويف ه������ذه 
)5(

�ل�سكاكين������ي و�لن�سا�سيب������ي، 

�ملعاهد �لعلمية ن�سطت �حلركة �مل�رصحيَّة، �إذ 

أو  كانت تقوم معظم �ملد�ر�س بعر�س م�رصحية �

ف�سل متثيلي يف نهاية �لعام �لدر��سي �أو يف 

و�لوطنية)�س14(  �لدينية  عياد  �لأ منا�سبات 

–�مل�س������در �ل�سابق- وهذ� دلي������ل على تقدم 

�حلرك������ة �لثقافية و�مل�رصحي������ة يف فل�سطن 

خ������رى. خالل هذه  قطار �لأ عل������ى �سائ������ر �لأ

�حلقبة قام �إ�سعاف بتاأ�سي�س مكتبته �لكربى 

يف منزل������ه، وكان �لبيت مق�س������د �أهل �لعلم 

دب، لك������ن نكبة 48 �أتت على تلك �ملكتبة  و�لأ

بكاملها عندما قام مرتزقة ماأجورون باجتياح 

�أحياء �لقد�س �لعربية و�رصقة �ملكتبة مبا فيها 

�سحاب  وبي������ع نفائ�س �لكتب و�ملخطوطات لأ

فر�ن.. ويف  ف������ر�ن لت�سبح وقود�ً للنار و�لأ �لأ

ونة كان �ل�ستعمار �لربيطاين �لغا�سم  هذه �لآ

قد ب�س������ط نفوذه على تر�ب فل�سطن كافة.. 

يومها كان �لن�سا�سيب������ي قد عن �ستة مدر�ٍء 

مدي������ر�ً للمدر�سة �لر�سيدية يف بيت �ملقد�س، 

ث������م مفت�ساً للغ������ة �لعربي������ة يف �إد�رة �ملعارف 

آنذ�ك قام �إ�سعاف بتنظيم �ملد�ر�س  ة. � �لعامَّ

مرييَّة، و�أ�سلح �لتعلي������م، وجدد �ملناهج..  �لأ

وقام وزمالوؤه مبتابعة �ل�سحافة �لفل�سطينية 

�لتي ت�س������در، و�لكتابة فيه������ا.. وتخ�سي�س 

زو�ي������ا لل�سعر و�لن������رث، و�ملق������الت �لوطنية 

�لثائ������رة.. كما قام �لن�سا�سيب������ي بالكتابة يف 

�ل�سحافة �مل�رصية و�ل�سورية.. ولقد �أعجب 

به �لزعيم �لوطني �سعد زغلول �إعجاباً قوياً 

أ�س�س منتد�ه  لدى �إقامت������ه يف م�رص، وهناك �

دباء..  �لثقايف و�لذي غ������د� حمجَّ �لكّتاب و�لأ

وكان������ت �سد�قته �ملتميزة م������ع �أمري �ل�سعر�ء 
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�أحمد �سوق������ي، ومع �أحمد ح�س������ن �لزيات، 

و�لكتابة يف جملة �لر�سالة �لقاهرية و�مل�ساركة 

يف مبايعة �سوقي لل�سعر.

مع �نته������اء �لقرن �لتا�س������ع ع�رص وجميء 

أ�سي������اء كثرية عن  �لق������رن �لع�رصي������ن غاب������ت �

أ�سياء �أخرى،  م�������رصح �حلياة، وحلَّت حمله������ا �

كان������ت �لتطلع������ات �لوطنية �أهمه������ا، وبزوغ 

�سم�س �لتيار�ت �لقومية و�لتحررية، وظهور 

عد كافة،  �سخ�سيات قيادية على �متد�د �ل�سُّ

دبية ميثل  ولعلَّ ظهور �لتيار�ت و�ملذ�هب �لأ

تلك �ملفاتي������ح �لتي �آذنت بانفتاح �لفكر على 

نتاجات �لفكر كافة وخا�سة تلك �لقادمة مع 

أدبها، عرب هذ�  ري������ح �لغرب لتنتج فكره������ا و�

كله كان �إ�سعاف �لن�سا�سيبي ينهل من مدر�سة 

�لرت�ث بينما ذهب زمالوؤه �إىل �ملدر�سة �لغربية 

نكليزي������ة. كان �إ�سعاف علماً  �لفرن�سي������ة و�لإ

دبية  م������ن �أعالم �لفكر �لعرب������ي، ولقيمته �لأ

و�ملعرفية �خت������اره �أع�ساء �ملجم������ع �لعلمي 

�لعربي بدم�سق ع�سو�ً يف هذ� �ملجمع.. كما 

آنذ�ك و�ساحب كتاب �أعالم  ذكر �ل�سكاكيني �

دب يف فل�سطن يعقوب �لعود�ت  �لفك������ر و�لأ

)�لبدوي �مللثم( يف كتابه ط2/ و�لذي �سدر 

عام 1987م.. وذكر �لعود�ت �أن �لن�سا�سيبي 

��ستق������ال عام 1930م م������ن عمله يف معارف 

حكوم������ة فل�سطن وتفرغ لكتب������ه، و�لكتابة.. 

و�أن مرجع������ه �له������م ذ�ك �ملخط������وط �ملعنون 

ه������م، و�لذي ��ستغل عليه  مة  �لعربية �لأ »�لأ

زمناً طوياًل جهد�ً وعمر�ً فقدت �أ�سوله بعد 

أثر بعد ذلك. وفاته، ومل يعرث له على �

ينق������ل �لعود�ت يف كتاب������ه �لكلمة �ملوؤثرة 

�لت������ي قاله������ا �لزي������ات يف م�س������اب �لعروبة 

باإ�سعاف �لن�سا�سيبي: »�أهكذ�، ويف �أ�رصع من 

رجع �لنف�س، ي�سكت �لل�سان �لذليق، وي�سكن 

�لع�س������ب �لثائ������ر، ويخمد �لذه������ن �ملتوقد، 

ويقف �لف������وؤ�د �لذكي، وي�سب������ح �لن�سا�سيبي 

نعي������اً يف �ل�سحف، وخرب�ً يف �لبالد، وحديثاً 

يف �ملجال�������س، ل يق������ول فن�سم������ع، وليكتب 

أر�سلته ثم  أ.. �سبحانك ي������ا رب.. �سعاع � فنقر�

رددته، وروح بثثته ثم ��ستعدته، وظل ب�سطته 

ثم قب�سته، ولو�ء رفعته ثم خف�سته، وبنو �آدم 

�لعاجزون �ل�سع������اف ل ميلكون �أمام �أمرك 

�لبادي، و�رّصك �ملكن������ون �إل �أن ي�سكرو� على 

خ������ذ، ويحمدو� عل������ى �ملحبوب  �لعطاء و�لأ

و�ملكروه«..

كان �لن�سا�سيب������ي دوحة فكر و�أدب و�رفة 

أ�س�سها يف  �لظ������الل، وكان مبنتدياته �لت������ي �

دب  �لقد�س ودم�س������ق و�لقاهرة مالذ �أهل �لأ

و�لثقافة، لقد كان مرجعاً مهماً لطالب �لعلم 

و�ملعرفة.. كان �لبحر �لز�خر بكنوزه و�أفكاره 

ر�ء �حلادة �لتي �نغر�ست فيه،  �خلالدة.. ولالآ
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وت�سب������ع بها، فلي�س من �مل�ستغ������رب �أن يكون 

و�ئل �لذين جاد بهم  من �لثوري������ن �لعرب �لأ

خط������ر بد�يًة يف  �لزم������ان يف حقبة ه������ي �لأ

�نبثاقها �لثائر للتي������ار�ت �لوطنية و�لقومية 

و�لنه�سوية. 

يكمل �لزيات رثاءه للن�سا�سيبي بقوله: »ل 

ت�ستطيع �أن تذكر له كتاباً من كتب �لعربية مل 

أه، ول بيتاً من �سعر �لفحول مل يحفظه،  يق������ر�

�سالم مل يروه،  ول خ������رب�ً من تاريخ �لعرب و�لإ

ول �سيئاً م������ن قو�عد �للغة، ونو�در �لرتكيب، 

مث������ال مل يعلمه فه������و طر�ز �أبي  وطر�ئف �لأ

دباء  عبي������دة و�ملربد«.. �إنه خامت طبقة من �لأ

�للغوين.. ولعل �أجمل ما قيل يف رثائه �سعر�ً 

ألقاها عبد �لغني ح�سن حن مات  ق�سي������دة �

�سديق������ه �إ�سعاف، ودفن يف م�رص عام 1948 

:
)7(

عام �لنكبة بعيد�ً عن �أر�س فل�سطن:

النائي امل��ك��ان  يف  امل���وُت  ي�ستوي 

ب����������اِء ج�������������داِد والآ وم�����ك�����اِن الأ

ي��ا غ��ري��َب امل���م���اِت، م��ا ن��ح��ُن اإلَّ

ال���ُغ���رب���اِء َم�����ن�����ِزِل  غ�����رب�����اَء، يف 

ْتَك، فهي و�ساٌد ي�ستوي عندها َم�سرُي الفناِء مَّ ْر�سٍ �سَ ُكلُّ اأَ

����ُه ل���ب���الٍد َم��������ْن َدَع�������ْت�������ُه َم����ن����يُّ

ج�������اَب�������ًة ل���ل���ن���داِء م�������اَت ف���ي���ه���ا اإِ

ًم�����ْن َت���ُف���ْت���ُه امل����ن����وُن يف ب���اأ����س���اٍء

��ع��م��اِء ال��نَّ يف  امل���ن���وُن  َت���ُف���ْت���ُه  مَلْ 

قداُر، والباأ�ُس يغلي يف فل�سطنَي، واحلمى يف دماِء اأخطاأْتَك الأ

اأم������نٍي م�����ك�����اٍن  واأ�����س����اب����ت����َك يف 

ج���اِء ال���رَّ ي��ج��د ح��ب��ل  آِم������ٍن  ا ُربَّ 

�����ْت م��ي��َت��َة اجَل���ب���اِن ول��ك��ن مَتُ مَلْ 

��ه��داِء ُم���تَّ يف ال��ِع��ْل��ِم م��ي��َت��َة ال�����سُّ

�أحب �لن�سا�سيبي �ملتنبي �ساعر�ً ل نّد له 

ول �سبي������ه لذ� يقول فيه: )�إن �ملتنبي �سخ�س 

ثال������ث ب������ن كل مثقفن، فم������ا د�ر حو�ر بن 

مثقف������ن �إل ��ست�سهد �أحدهم������ا �أو كالهما 

ببيت للمتنبي(.

ولقد ذهب يف حبِّه للغة �لعربية حد �لوله، 

و�سنلمح ه������ذ� يف خطبته �ل�سهرية وعنو�نها: 

»قلب عربي وعقل �أوروبي«، يوم دعي لتاأبن 

�سديق������ه �أمري �ل�سعر�ء �أحم������د �سوقي حيث 

أيها  قال فيها: )وهذه �لعربية �لتي هيمنا –�

�لعربي- حبها، ولي�س ثمة عادل، وعبدناها، 

ول يعيب عبادتها عندنا �إل جاهل، لن يثبت 

يف ه������ذ� �لكون حولها، ول������ن ينتقل يف »د�ر 

�لن������دوة« يوم �لقول قولها �إّل �إذ� عرفت هذه 

�ملدينة �لغربية، و�لعربية كالغربية ربة مدنية، 

وحالها ب�سحبة �ملدني������ات م�ستهر. فاإنها ملا 

ظعنت عن جزيرتها لقت يف طريقها �ملدينة 

غريقي������ة.. فما �سع������رت عنها خدها، ول  �لإ

تعب�س������ت، وما �أدلت بف�سلته������ا –و�إنها لذ�ت 

أنها �أعلم  ف�سل������ة- ول تعجرفت، و��ستيقنت �
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منها، فاأطالت �جلثوم ب������ن يديها، وحدثت 

عنها(.

تلك مالمح �سخ�سي������ة مقد�سية فريدة، 

ت�ستنه�س �لذ�كرة ل�سرتجاعها فكر�ً وملمحاً 

م������ن ذ�ك �لعبري �ملقد�سي �ملحّوم بن �لزرقة 

�ل�سماوي������ة �لرحب������ة، وفلك �لك������ون �مل�سافر 

بد. وللمكانة �خلالدة لهذ� �ملبدع �ملقد�سي  لالأ

ردنية ��سم  �أطلقت وز�رة �لرتب������ة و�لتعليم �لأ

�إ�سعاف �لن�سا�سيب������ي على مدر�سة �أمريية يف 

بيت �ملقد�س.

املراجع

دب يف فل�صطني- يعق�ب الع�دات )البدوي امللثم(- طبعة ثانية عام ��19م. من اأعلم الفكر والأ  -1

تاري���خ امل�رشح الفل�صطين���ي �191م- �194 ن�رشي اجل�زي املقد�صي- طبع���ة قرب�س- نيق��صيا- �رشق   -2

بر�س- اإبريل 1990م.
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وىل  أث������رت مدينة �لقد�س �ل�رصيف باهتم������ام �مل�سلمن منذ �لع�سور �لأ ��ستا

أ�سار �إليه������ا �لقر�آن �لكرمي يف  �سالمي نظ������ر�ً ملكانتها �لدينية �لتي � للفت������ح �لإ

حاديث  أكّدتها �ل�سنة �لنبوية �ل�رصيفة يف عدد غري قليل من �لأ آية، و� �أكرث من �

قو�ل �ملاأثورة. و�لأ

وعلى �لرغم من تعاق������ب �ل�سنن وتقادم �لزمن، فاإن هذه �ملكانة �لرفيعة 

ألبابهم دون �أن يعريوها تر�ٍخ �أو وهن، وقد �سارك  بقيت �آخذة بنفو�س �مل�سلمن و�

دب العربي احلديث  القد�س يف الأ

مرتجمة وباحثة �سورية ❁

ò

❁
هبة اهلل الغالييني
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�سالمي، عل������ى خمتلف ع�سوره  �ملجتم������ع �لإ

وم�ستوياته، يف �لتعبري ع������ن �حرت�مه ملدينة 

بي������ت �ملقد�س بجميع �لو�سائ������ل �لتي ميلكها 

فعال �ملادية  أو �لأ ق������و�ل �ملكتوب������ة � �سو�ء بالأ

يف جمالت �لبناء و�لعم������ر�ن و�إن �مل�سنّفات 

�لديني������ة و�ملوؤلف������ات �لتاريخية قد �زدحمت 

�سفحاتها ذو�ت �لع������دد، بال�سو�هد �لناطقة 

�سالمية،  على حر�������س جميع �ل�سخ�سيات �لإ

عرب عهودها �ملتباين������ة على تخ�سي�س هذه 

�ملدينة �ملقد�سة بالنعوت �ل�سامية. 

�ختي������ار »�لقد�������س« عا�سم������ة للثقاف������ة 

�سالمي������ة لعام 2009، وهو خري دليل على  �لإ

��ستم������ر�ر �لهتم������ام بهذه �ملدين������ة �ملباركة، 

و�حلفاظ على مكانته������ا يف نفو�س �مل�سلمن 

و�لعرب قاطبة. 

ويف ه������ذه �لدر��س������ة �سن�ستعر�س �أهم ما 

دب �لعربي �حلديث.  كتب عن �لقد�س يف �لأ

أو  �س������و�ًء يف �ل�سعر �أو يف �لق�س�س و�لرو�ية �

يف �مل�رصحية. 

القد�س يف ال�سعر: 

�إن معظم �ل�سعر�ء �لذين عر�سو� للقد�س 

أو تناولوه������ا يف ق�سائدهم يف �آو�خر �لقرن  �

�لتا�س������ع ع�������رص، كان������و� ي�س������ريون �إليها -يف 

�لغالب- �سمن ج������و ديني خال�س - ومل تكن 

مق�س������ودة لذ�تها. وخري دلي������ل على ذلك ما 

نظّمه �ل�ساع������ر �ل�سيخ يو�سف �لنبهاين،�لذي 

كان معظم �سعره يف مدح �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�سلم وتتب������ع �سريته وت�سجيل �أحد�ثها، 

�رص�ء و�ملعر�ج به �سلى  من ذلك ق�سيدته »�لإ

�هلل علي������ه و�سلم« �لتي نظمه������ا عام 1896 

م، وحت������دث فيها عن �إ�������رص�ء �لر�سول عليه 

�ل�سالم من مك������ة �إىل �لقد�س، ومعر�جه من 

ق�س������ى يف �لقد�س �إىل �ل�سماو�ت  �مل�سجد �لأ

�لعلى، يقول: 

ال���راي���ا ه������داة  ه����م  ر����س���ل اهلل 

ول��������ك��������ل حم�������ج�������ة ب����ي���������س����اء

ال� ب��امل��زاي��ا  حم��م��دًا  منهم  خ�س 

����������رصاء ����غ���ر م��ن��ه��ا امل�����ع�����راج والإ

وعي�سى وم��و���س��ى  طيبة  يف  ّم���ر 

ول�����ق�����د ������رصف�����ت ب������ه اإي����ل����ي����اء

ن���ب���ي���اء اإم����ام����ًا  ث����م ���س��ل��ى ب���الأ

وب�����ه ������رصف اجل���م���ي���ع اق���ت���داء

أ�سماء  فال�ساعر يذكر ��س������م »�إيلياء« من �

بيت �ملقد�������س، ويجعل �لنب������ي عليه �ل�سالم 

مير بطيب������ة يف �إ�رص�ئه وهو �أمر ماألوف، �أما 

ن�سان« كم������ا يت�سح من قوله  �أن مي������ر يف »�لإ

»ّمر يف طيبة ومو�سى وعي�سى« فهو �أمر غري 

أنه  أل������وف، و�لذي دفع �ل�ساع������ر �إىل ذلك، � ما

�رص�ء و�ملعر�ج.  تتبع تف�سيالت �لإ
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وهن������اك حماور �سعرية ثالث������ة نّظم فيها 

�ل�سع������ر�ء �سعره������م ع������ن �لقد�������س يف هذه 

�ملرحلة. 

اأوًل: ال�سعر الديني: 

وردت �لقد�������س يف ع������دد م������ن ق�سائد 

ردن، و�لتي نظموها  �ل�سعر�ء يف فل�سطن و�لأ

لتعرب عن مو�سوعات دينية خال�سة. ومل تكن 

�لقد�������س مق�سودة لذ�ته������ا، و�إمنا وردت يف 

نها ذ�ت �سلة وثيقة بتلك  هذه �لق�سائ������د، لأ

أنها  أو � �ملو�سوع������ات �لديني������ة و�لتاريخي������ة، �

ت�سّكل معلماً رئي�سياً من معاملها. 

فال�ساعر »ودي������ع �لب�ستاين« و�لذي �سّمى 

ديو�نه »دي������و�ن �لفل�سطينات«، يعد من �أكرث 

�ل�سعر�ء �لذين كتبو� ق�سائد عن �لقد�س وما 

أكانت تتعلق باجلانب �لديني  يت�سل بها، �سو�ء �

خرى.  �أم غريه من �جلو�نب �ل�سعرية �لأ

من �أهم ق�سائده �لت������ي نظمها يف �إطار 

ديني ق�سي������دة »حتية �لعل������م«، �لتي حتدث 

فيها عن �أر�س فل�سطن �ملقد�ّسة، يقول: 

و�رّصفها  عي�سى  توطئها  اأر����س 

اأم��ًا  ن��اظ��رًا  اإليها  مو�سى  وم���ات 

اأر�س حممد وافى بيت مقد�سها

�سما  ال�سماء  رب  اإىل  ُع��اله  وم��ن 

ثمنًا بها  تبتغوا  ول  فقد�سوها 

الندما  بها  ���س��اٍر  فبائعها  جن�سًا 

وقد �ت�سح �أن عدد�ً من �ل�سعر�ء - ومنهم 

�لب�ست������اين - كانو� ينظمون هذه �لق�سائد - 

حي������ان - يف منا�سبات دينية  يف كث������ري من �لأ

معروفة، كذك������رى �ملولد �لنب������وي �ل�رصيف، 

�رص�ء و�ملع������ر�ج، موؤكدي������ن �سلة �لقد�س  و�لإ

�رص�ء و�ملع������ر�ج، ومبينن �أهميتها  بحادثة �لإ

وقد��ستها، ومركزّين على ف�سائلها ومز�ياها 

�لت������ي �ت�سمت بها. فالقد�س »�أوىل �لقبلتن«، 

�رص�ء«  �لإ و»مدين������ة  ق�س������ى«  �لأ و»حا�سن������ة 

و»م�������رصى �لنبي« و»مدين������ة �لطهر« و»تر�ث 

�مل�سلمن«. 

ووق������ف حمم������د �لعدن������اين يف ق�سيدته 

�رص�ء عن������د �رتباط وطنه فل�سطن باإ�رص�ء  �لإ

�لنبي عليه �ل�سالم، وذكر �أن حبه لوطنه قد 

منا و�زد�د ب�سبب هذه �ل�سلة، يقول: 

ق�سى ُدجى من مكة  اأ�رصى اإىل الأ

واحل��وب��اُء اهلل  عبد  اب��ن  ج�سد 

العلى ال�سماوات  نحو  به  و�سما 

اإح�����������س�����اُء  م�����ال�����ه  ن����������داه  رب 

وامل���������س����ج����د امل�������ب�������ارك ح���ول���ه

ه���زت���ه ع����زة اأح���م���د ال��ت��ع�����س��اُء 

اأن�سودٍة �سوى  وطني  ي��ا  اأن���َت  م��ا 

يف ك��ه��ف اأ���س��الع��ي ل��ه��ا اأ���س��داُء 

يا موطني اأ�رصى اإليك امل�سطفى

لُء  الآ ب����ه  �����رصف����ًا  ف���ت���ت���وج���ت 
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وق������د �لتف������ت �ل�سع������ر�ء، يف ع������دد من 

ق�سائدهم، �إىل ��ستح�سار بع�س �ل�سخ�سيات 

�لتاريخية، و�ملرتبطة بالقد�س �رتباطاً وثيقاً، 

مة  وذلك للتعبري عن فقد �أملهم يف حا�رص �لأ

�لعربية، �لتي مل ت�ستطع �أن تنقذ �لقد�س من 

جالديها فها ه������و وديع �لب�ست������اين ي�ستذكر 

جميء عمر بن �خلطاب �إىل �لقد�س، وت�سلّمه 

ملفاتيحها من �لبطريق، مما يجعل للق�سيدة 

نها تربز جانب������اً مهماً من  قيمة تاريخي������ة لأ

جو�ن������ب تاري������خ �لقد�س يف ع�������رص �خللفاء 

�لر��سدين. 

أم������ا �ل�ساع������ر كام������ل �لدج������اين، فق������د  �

يوبي  ��ستح�رص �سورة �لبطل �سالح �لدين �لأ

من �أعماق �لتاريخ، ليحدثه عن حالة �لقد�س 

�ملهينة يف مقطوعة ق�سرية له، يقول: 

ي��ا �سالح ال��دي��ن ُق��م وان��ظ��ر اإىل

حالة يف القد�س ت�ستذري العيون 

اأب����������دل ال�����ّع�����ز ال��������ذي ت���ع���رف���ه

امل�ست�سعفون  وا���س��ت��اأ���س��د  ذل����ة 

ثانيًا: ال�سعر الوطني والقومي: 

أك������رث �ل�سع������ر �ل������ذي ��ستم������ل عل������ى  �إن �

�لقد�س يف ه������ذه �ملرحلة هو �ل�سعر �لوطني 

و�لقومي. فقد َعَر�������س �ل�سعر�ء للقد�س يف 

عد�ء، وثور�ت  �إطار حديثهم عن مقاومة �لأ

�ل�سعب �لفل�سطيني �ملتتالية، ورف�س �ملهمات 

�لت������ي كانت تناط بلجان �لتحقيق و�لتق�سيم، 

�إ�سافة �إىل ��ستك�ساف مع������امل �سورة �لقد�س 

كم������ا بدت يف ق�سائد �ل�سع������ر �لقومي، �لتي 

نظمها �ل�سع������ر�ء يف ��ستنها�س همم �لعرب 

وقادتهم، للدفاع عن فل�سطن و�إنقاذ �لقد�س 

من �أيدي مغت�سبيها. 

1 – ال�سعر الوطني: 

م���ن  الوطن���ي  ال�س���عر  موق���ف   – اآ 

الريطانيني: 

�سجل �لتاريخ �حلديث �أن �لربيطانين هم 

�لذين عملو� على توط������ن �ليهود �ل�سهاينة 

يف فل�سطن، منذ ح�س������ل �ليهود على وعد 

بلف������ور، وزي������ر �خلارجية �لربيط������اين، �لذي 

يق�سي بتاأ�سي�س وطن لهم يف فل�سطن. 

وقد �ّس������ن �ل�سعر�ء هجوم������اً عنيفاً على 

�لربيطاني������ن، من خ������الل حديثهم عن وعد 

أو تعاطفهم مع  بلفور، و�حتاللهم للقد�������س، �

�ليهود. 

فال�ساع������ر ح�سن������ي زيد �لكي������الين، يف 

ق�سيدت������ه »يا وعد بلفور ي������ا �سوؤم �ملو�عيد« 

ينبئ ع������ن موقفه بو�سوح م������ن هذ� �لوعد. 

حن �أخ������ذ ي�ستذك������ر يف �لق�سي������دة بطولة 

يوب������ي و�نت�ساره يف حطن،  �سالح �لدين �لأ

و�أخ������ذ يتخيل������ه وهو يخو�س وه������و يخو�س 

معركة �لتوحيد من جديد، ثم خاطب �لعرب 

قائاًل: 
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حّيوا فل�سطني حّيوها جماهدة

املناجيد  وال�سم  ال��ع��ران��ني  مهد 

بها امل�سيح  اأن��ف��ا���َس  ���س��ت��م  لأ اإين 

ن��ودي  اإذ  ����رصاه  يف  اأح��م��د  وروح 

ووقف عند �حتالل �لربيطانين للقد�س 

�ل�ساع������ر�ن »وديع �لب�ست������اين« و»مطلق عبد 

�خلالق« يف ق�سيدتن لهما: 

فقد نّظ������م �لب�ستاين ق�سيدت������ه »�سوت 

�ل�سعب« عام 1925 م، وخاطب فيها �ملندوب 

�ل�سامي �لربيطاين قائاًل: 

ُي����ري����د امل����ار�����س����ال ����س���الة ���س��ك��ر

ل��ي��ه��ن��ئ��ه ان�����ت�����داب واح����ت����الل 

اأق�����د ح���ررت���ه���ا ُق���د����س���ًا؟ وم��ن 

وم�����ن ذا ح�����طَّ مل����ا ق���ي���ل ���س��ال��وا 

اأحت���ري���ر و���س��ي��ف��ك ف����وق راأ���س��ي

ل���ع���م���رك اإن������ه ال����ق����ول امُل���ح���ال 

ونّظ������م �ل�ساع������ر »مطلق عب������د �خلالق« 

ق�سيدة »يوم �لهو�ن«.. يوم فتح �لقد�س �لتي 

بلغت خم�ساً وثالثن بيتاً، بعد مرور ع�رصين 

عاماً على �حتالل �لربيطانين للقد�س. وقد 

ب������رز يف �لق�سيدة �لحتف������ال بالطباق ليّبن 

�ل�ساع������ر �أن لهذ� �ليوم وجه������ن مت�سادين: 

وجه������اً با�سم������اً للربيطانين، ووجه������اً حالكاً 

للعرب، وحن تلح على �ل�ساعر ذكرى �حتالل 

�لقد�������س جنده يثور يف وجه �لربيطانين، يف 

�سياغة تقريرية مبا�رصة �أحياناً، �إذ يقول: 

ِذك�����راَك ي��ا ي���وم ال��ه��وان م��ري��رة

و�سبابي �سبوتي  مبيعة  ذهبت 

يا من فتحت القد�س مهاًل ما انتهت

�سعاب بع�َس  امل��ي��دان  يف  زال  ما 

وبيننا  - اإلبني   - بينكم  زال  ما 

ال��دن��ي��ا ر���س��ي��د ح�ساب يف ه���ذه 

ه���ذي ع��ن��ا���رص ك��ره��ن��ا م��وروث��ة

ع����ق����اب  الأ اإىل  ون���ورث���ه���ا  ل���ك���م 

ب – موقف ال�سعر الوطني من اليهود: 

كان �ليه������ود يخطّط������ون بده������اء ومكر 

لتثبي������ت وجوده������م يف فل�سط������ن، ولذ� فقد 

عمل������و� على �إن�س������اء �جلامع������ة �لعربية بعد 

�لنتد�ب �لربيطاين على فل�سطن، �إذ �أقامو� 

يف �لر�ب������ع و�لع�رصين م������ن متوز عام )1918 

أ�سا�س �جلامعة �لعربية  (م حفلة كربى لو�سع �

يف �لقد�������س، و�س������ارك يف �لحتفال مطر�ن 

�لجنليز »مكن�������س« ومفتي �لقد�������س �ل�سيخ 

كامل �حل�سيني 

وقد ثار �ل�ساع������ر »وديع �لب�ستاين« لهذه 

أنكر عليهما �سنيعهما يف ق�سيدته  �مل�ساركة، و�

»�لفتوى« �لت������ي نظمها يف �ليوم نف�سه �لذي 

مت فيه �لحتفال يقول: 
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 اأف���ت���ن���ي ب�����اهلل ب��ال��ك��ع��ب��ة ب��ال���

غ���ر  ����س���ود ب��ال��رك��ن الأ ح��ج��ر الأ

���س��اخم��ة غ����ره����ا  يف  ع���ل���ت  اإْن 

بالعر  تلهو  ال��ط��ور  راأ�����س  ف���وق 

وغ����������������دْت ج������ام������ع������ة ع����ري����ة

ون����ه����ى احل�����اخ�����ام ف���ي���ه���ا واأَم��������ْر 

اأي����ق����وُل ال�����س��ي��خ وال���ق�������س ائ��ت��د

ح��ج��ر!  وامل��ف��ت��ي  ل��ل��م��ط��ران  اإن 

وم�س������ى �ل�ساع������ر بعد ذل������ك يحّذر من 

�خلطر �ل������ذي �سيرتت������ب عليه �إن�س������اء هذه 

�جلامع������ة يف �لقد�������س، وي�ستذكر جمد عمر 

�بن �خلط������اب �لذي �فتتح �لقد�س، وحررها 

من �ل�سليبين ويدعو �لعرب �إىل تكوين جي�س 

قوي ينت�رصون به على �أعد�ئهم. وقد �قرتبت 

�مل�سافة بن �ل�ساع������ر و�لقد�س يف ق�سيدته 

عد�ء  هذه، حي������ث كان مب�رص�ً مل������ا يفعله �لأ

يف فل�سط������ن و�لقد�س، ويّحدق فيما يحدث 

حوله، دون �أن ي�سري �إىل �حلدث فقط. 

2 - ال�سعر القومي: 

لع������ّل من طالئ������ع �لق�سائ������د �لتي تذكر 

أو ت�سري �إليها يف �إط������ار من �ل�سعر  �لقد�������س �

آم������ال و�آلم« �لتي نظمها  �لقومي، ق�سيدة »�

�ل�ساعر فوؤ�د �خلطيب، بعد �إعالن �لد�ستور 

�لعثماين عام �ألف وت�سعمئة وثمانية )1908( 

يف معر�س �إن������كاره على �لعثمانين حتاملهم 

عل������ى �للغة �لعربي������ة، �إذ غ������دت �لقد�س يف 

نها  أو ترمز �إليها لأ ق�سيدت������ه تعني فل�سطن �

عا�سمتها �لتي تعرف بها. 

ردن  وقد �أكرث �ل�سع������ر�ء يف فل�سطن و�لأ

م������ن ذكر �لقد�س ومقد�ساته������ا، وهم يدعون 

�لعرب �إىل ن�رصة فل�سطن و�أهلها، وقد �أحّلو� 

على ترد�د ��سم �لقد�س و�ل�سخرة و�مل�سجد 

ثارة نخوة �لع������رب، وحتري�سهم  ق�س������ى لإ �لأ

نقاذ �ملقد�سات، وتخلي�سها مما تتعر�س له  لإ

من �حتالل و�إيذ�ء. 

وحن حتدثت �ل�ساعرة »فدوى طوقان« 

ع������ن يقظة �ل�رصق يف فرتة مبكرة من حياتها 

�ل�سعري������ة، مل ت�ستط������ع �أن تن�س������ى �لقد�������س، 

وتقدمه������ا لنا يف �سورة حزين������ة تهز فوؤ�دها 

�جلري������ح للعرب، كما يت�س������ح من ق�سيدتها 

»يقظة �ل�رصق« �لتي تقول فيها: 

ال��ي��وم حمد اأق��ب��ل  ه��و ذا العيد 

ج��دي��د  ب���ردت���ي���ه  يف  ب�����روح  ّوًا 

ف��ي��ه ����س���يء م���ن اع����ت����زاز ق��دمي

ع���رف���ت���ه ل�����ه خ�������وايل ال���ع���ه���ود 

اهتزاز القد�س اجلريح  اد  فوؤ يف 

ل����ك����م رغ��������م ������س�����ره امل����ن����ك����ود 

انثنى مرهفًا على اجلرح ي�سدو

ال��ع��ي��د  اأف����راح����ك����م يف  وي����ح����ي 



دب العربي احلديث  القد�س يف الأ

409 العــــــدد 544 كانون الثاين   2009

كما يلوم �ل�ساعر �لب�ستاين جامعة �لدول 

�لعربي������ة، �لتي مل ت������رد �لقد�������س يف بنودها 

�لرئي�سية، يف �إطار عتابه خري �لدين �لزركلي 

عام 1945، �إذ يقول: 

اأج����ام����ع����ة وم�����ا ل���ل���ق���د����س ف��ي��ه��ا

����س���وى ال���ذي���ل امل��ع��ل��ق ب��ال��ب��ن��ود 

حماها يف  ال��ع��روب��ة  معنى  وم���ا 

اليهود  وط���ن  احل��م��ى  ق��ل��ب  ويف 

ثالثًا: ال�سعر الجتماعي: 

ردن �سورة  ر�سم �سع������ر�ء فل�سط������ن و�لأ

أو  مل������ا كان يج������ري يف �لقد�س م������ن �أحد�ث �

موؤمتر�ت �أو حياة �جتماعية، تتناول �أحد�ث 

�حلي������اة �ليومية، كاحلفالت �لتي كانت تقام 

أو تلك �لتي  لال�ستقبال و�لرتحيب و�ل������ود�ع،�

كان������ت تخ�س�س لرث������اء �ل�سخ�سيات �لهامة 

�س������ارة  بط������ال �ل�سه������د�ء، �إىل جان������ب �لإ و�لأ

أة  أة �لعربي������ة يف �لقد�س للمر� �إىل تقلي������د �ملر�

جنبية يف زّيها وبع�س عاد�تها، وغري ذلك  �لأ

من مظاهر �حلياة �لجتماعية �ملتنوعة. 

وكانت ق�سائد �ل�سعر�ء يف معظمها ترّكز 

على ترديد عبار�ت �لرتحيب و�لثناء يف �إطار 

من �ل�سياغة �لفنية �ملبا�رصة �لتي جتعل هذه 

�لق�سائ������د نظماً ل �سع������ر�ً. وهناك ق�سيدة 

تفوقت على مثيالتها من �لق�سائد - وقيلت 

يف منا�سبة �جتماعي������ة، خ�س�ست لالحتفاء 

باأحد �لقادمن �إىل فل�سطن - وهي ق�سيدة 

�ل�ساع������ر عبد �لرحيم حممود �لتي - �سماها 

مري  »جن������م �ل�سع������ود« وقّدمها بن ي������دي �لأ

�سعود ب������ن عب������د �لعزيز ويل عه������د �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية يف ذلك �لوقت، عندما ز�ر 

فل�سط������ن ومّر بعنتبا ونزل يف �لقد�س �سيفاً 

أيام  آثر ق�ساء معظم � عل������ى �سماحة �ملفتي. و�

�لزيارة يف �لقد�س.

وقد خاطب �ل�ساعر عبد �لرحيم حممود 

مري قائاًل:  �لأ

م��رِي اأم��ام عينيك �ساعر يا ذا الأ

�سمت على ال�سكوى املريرة اأ�سلعه 

ت��زوره اأج��ئ��َت  ق�سى  الأ امل�سجد 

اأم جئَت من قبل ال�سياع تودعه 

اآب������ٍقٍ  ك����ع  اأو  ل���ك���ل  ت���ب���اح  ح�����رم 

ول����ك����ل اأف����������اق �����رصي����د اأرب����ع����ه 

جنباته وب���ورك���ت  ال��ط��اع��ن��ون 

ب��ط��ع��ن يوجعه  اأع��ظ��م  اأب���ن���اوؤه 

اأم����ري وراف��ق��ت��ك عناية ي���ا  ����رْص 

جنم ال�سعود ويف جبينك مطلعه 

وق������د ��ستوقفت هذه �لق�سيدة عدد�ً من 

�لباحثن �لذي������ن �متدحو� �حل�������س �لتنبوؤي 

أ�س������ار �إىل �لكارثة يف  عن������د �ل�ساع������ر، �لذي �

وقت مبك������ر قبل وقوعه������ا، ومربزين قدرته 

عل������ى ت�سوير �لهم �جلماعي من خالل همه 
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�لذ�ت������ي، وروؤيته �ل�ساملة �لتي ��ستطاعت �أن 

أبعاد �مل�ستقبل.  ت�سور �لو�قع وت�ست�رصف �

وقد عر�س بع�س �ل�سعر�ء يف ق�سائدهم 

أة  أة �لعربي������ة يف فل�سط������ن باملر� أث������ر �مل������ر� تا

جنبية، ولكنه تاأثر خارجي، يتعلق باإظهار  �لأ

أة للرج������ال، و�لتفنن يف �ملالب�س،  مفاتن �ملر�

كما جند يف ق�سيدتن من ق�سائد �لبيتجايل 

منك������ر�ً فيها على ن�ساء �لقد�������س هذ� �لتاأثر 

أو �لتقليد م������ن وجهة نظر �أخالقية، وكانت  �

وىل بعن������و�ن »غانيات �لقد�س«  �لق�سيدة �لأ

وقال فيها: 

ال���������س����وارع ت��ي��ه��ًا ي��ت��خ��ط��رن يف 

ب����ح����ل����ًى م�����ن اأ��������س�������اور وع����ق����ود

ي����ت����ل����ف����ت ت�������������ارة ب������������������ازدراٍء

وي���ت���ق���ه���ق���ه���ن ت��������ارة ك���ال���ول���ي���د

م���ن ب��ن��ات ال��ي��ه��ود ج��ئ��ن��ا اإل��ي��ن��ا

ج���دي���د  زي  ب���ك���ل  اأروب����������ا  م�����ن 

هذا القد�س  م�ساهد  من  م�سهد 

يف غ���ن���ى ع����ن دلئ������ل و���س��ه��ود

ع�������راب م���ه���اًل ف��اإن��ا غ��ان��ي��ات الأ

�سديد  ال�سالح  اإىل  احتياج  يف 

احذري الزي هذبي الطفل كوين

مب��ث��ل ال��ن��ب��ل وال���ت���ق���ى ل��ل��ول��ي��د 

وقد ك������ّرر �لبيتج������ايل ه������ذه �ملعاين يف 

ق�سيدت������ه �لثانية بعن������و�ن »م�ساء �ل�سبت يف 

�لقد�س«. 

وعندما نتح������دث عن �ل�سعر �لجتماعي 

�ل������ذي ��ستمل على �لقد�������س، علينا �أن ن�سري 

�إىل ق�سي������دة »�إبر�هيم طوقان« �أو مقطوعته 

�لتي �سّماه������ا »�لقد�س« و�فتتحها بذكر »د�ر 

ح������ز�ب« دون �أن ي�سري �رص�حة  �لزعامة و�لأ

�إىل �لقد�س: 

لنا ح��زاِب كان  والأ الزعامة  داَر 

ق�����س��ي��ة ف��ي��ِك ���س��ي��ع��ن��ا اأم��ان��ي��ه��ا 

هل تذكرين وقد جاءتك نا�سئة

تفديها زواج  الأ دون���َه���ا  غ��ن��ي��ة 

 ت��ود ل��و وج��دت ي��وم��ًا اأخ���ًا ثقة

ويحميها  ب����رًا  يو�سعها  ل��دي��ك 

ن��ب��ذوه��ا ب��ع��دم��ا قتلت ق�����س��ي��ة 

ل��و فتحوا ق��رًا يواريها  م��ا ���رصَّ 

❁    ❁    ❁

القد�س يف الق�س�س: 

�إن �حلدي������ث عن �لق�س�س حول �لقد�س 

له عدة �جتاهات، �أهمها: 

يق������اع  �لإ يغلّ������ب  �ل������ذي  �لجت������اه   -1

أو �لرو�ية �لجتماعية.  �لجتماعي �

�لجتاه �لذي يغلّب �لروؤية �لدينية   -2

يف �لن�سيج. 

�لجتاه �لذي يغلّب �حل�س �لوطني   -3

و�لقومي.
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الروؤي���ة  يغّل���ب  ال���ذي  الجت���اه   –  1

الجتماعية: 

عر�س������ت ق�س�������س �لقد�������س �لتي متثل 

يق������اع �لجتماعي  �لجت������اه �لذي يغلّ������ب �لإ

و�سبك������ة �لعالق������ات عل������ى �سائ������ر �لرو�بط، 

بع������اد �جتماعي������ة متنوعة، فقد  عر�س������ت لأ

تناول������ت بع�س �لق�س�س �لهموم �لجتماعية 

�ليومي������ة ل�سكان مدينة �لقد�������س، ومعاناتهم 

م������ن �لحت������الل، و��سطد�مهم به������ا يفر�سه 

عليه������م من قو�نن و�أنظم������ة تتعلق بحياتهم 

�لجتماعي������ة، كاحل�سول على ت�رصيح عمل، 

أو من������ع خروجهم م������ن �لقد�������س �إىل �لبالد  �

أو �ل�سائق������ة �ملالية �لتي  خرى، � �لعربي������ة �لأ

ميرون به������ا، كما عر�ست بع�������س �لق�س�س 

أة يف �لقد�س، �إذ تناولت منوذج  ل�سورة �مل������ر�

أة �ملنا�سلة  م، �إىل جانب منوذج �ملر� أة �لأ �مل������ر�

�لتي تقاوم �لحتالل. 

ففي ق�سة »�للري�ت �لع�رص« لعمري دعنا، 

تن������اول �لكات������ب هم������وم �لعم������ال �لعرب يف 

مدينة �لقد�س حتت �لحتالل، و��سطد�مهم 

بقو�ن������ن �لحتالل و�أنظمت������ه، كما جند يف 

ق�س������ة »يوم حتت �لحت������الل« لعبد �لرحمن 

�ستاذ  عب������اد، �لت������ي تعر�س ما حدث م������ع �لأ

خلي������ل �ل������ذي ف�سل م������ن عمل������ه يف �لرتبية 

و��سطر ليكون عاماًل ويف �أول يوم يعمل فيه 

مع يون�س يف حاك������ورة ميتلكها �ليهود، ياأتي 

�ملوظف �ل�رص�ئيلي ويعطيه خمالفة بع�رصين 

ن������ه يعمل دون ت�رصيح، وما تكاد متر  لرية، لأ

�ساعات حت������ى تاأتي �سيارة �إ�رص�ئيلية، وتاأخذ 

�ست������اذ خليل �إىل  �لعم������ال �لع������رب، ومنهم �لأ

ن لغماً �نفجر قرب تلك �ملنطقة  �ل�سج������ن، لأ

�لتي عمل فيها يوماً و�حد�ً!

�سورة املراأة:

أة،  عر�س������ت ق�س�س �لقد�س �س������ورة �ملر�

فبيّنت لنا �أدو�ر�ً خمتلفة لها يف �حلياة: 

و�أهم هذه �لق�س�س: 

ل�������   خلي������ل  آة   �مل������ر� �لتحدي������ق يف   -

�ل�سو�حري 

أبو �ساور - عودة �لغريب     ل�    ر�ساد �

- حتت �سقف �لليل ل�    �أحمد عودة 

- �بت�سمي يا قد�س  ل�    نبيه �لقا�سم 

- عهد من �لقد�س  ل� جنوى قعو�ر فرح.

وتعك�س �لق�س�س �ل�سابقة �سور�ً خمتلفة 

أة يف �لقد�س، فف������ي ق�ستي »عهد من  للم������ر�

�لقد�س« لنجوى قعو�ر فرح و»حتى ل نن�سى« 

جلمال بنّورة، تبدو فتاة مثقفة، تنتمي حلركة 

معينة لها لقاء�ت خا�س������ة بال�سباب �ملنتمي 

للحركة، كما جاء يف �لق�سة �أو حتمل �أفكار�ً 

متحررة توؤمن بها، كما جاء يف �لق�سة �لثانية 

أة  �لتي تعر�������س -�إىل جانب ذلك- �أفكار �ملر�

�ليهودية يف �سورة �أخالقية مبتذلة. 
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وعلى �لرغم من ت�سوير �لق�ستن لو�سع 

أة �ملثقف������ة، �إل �أن �لقد�س مل تكن فيهما  �مل������ر�

حد�ث، و�إمنا نرى  مكاناً جامد�ً جتري فيه �لأ

لها ح�سور�ً و��سحاً، دون �أن ي�سغل �لهتمام 

أة كاتبي �لق�ستن عن �لقد�س.  باملر�

ونلتق������ي يف ق�ستي »�بت�سم������ي يا قد�س« 

لنبيه قا�س������م، و»عودة �لغري������ب« لر�ساد �أبي 

�ساور، بنموذج �لفتاة �ملقاومة يف �لقد�س. 

فوف������اء بطلة ق�سة �أبي �ساور يلقى عليها 

�لقب�س يف �لقد�������س بتهمة و�سع �ملتفجر�ت 

�رص�ئيلي������ة، �أما  يف �إح������دى دور �ل�سينم������ا �لإ

ع������د�ء و�لدها،  �لفت������اة »ب�رصى« فقد قتل �لأ

نه رف�س �أن يتخلّ������ى عن بيته لهم. ولكنها  لأ

تنتقم لو�لدها، وتثاأر له من قاتليه، �إذ قامت 

بعملي������ة جريئة يف حي �حلب�سة �سد �لغريب 

وموكبه، كما يقول �لكاتب، �لذي جعل بطلة 

ق�سته م�سدودة �إىل �لقد�س متعلقة بها، حن 

جعلها ت�رصخ ر�ف�سة تغيري ��سمها و�سورتها، 

م »ول ميكن للو�حد  ن �لقد�س عندها كالأ لأ

مّنا �أن تك������ون له �أكرث من �أم يف وقت و�حد« 

أ�ساع يف �أحد�ثها  وهذ� �أك�سب �لق�سة قيمة، و�

نب�س �حلياة وحر�رتها. 

2 – الجتاه الذي يغّلب الروؤية الدينية 

يج:  يف الن�سِ

مل يك������ن هن������اك ق�س�س������اً كث������رية، تغلّب 

�لروؤية �لدينية يف ن�سيجها، ولعل ذلك عائد 

�إىل �أن تل������ك �لق�سائ������د كان يكتبها �ل�سعر�ء 

يف منا�سب������ات دينية وثيق������ة �ل�سلة بالقد�س 

�رص�ء و�ملع������ر�ج، �أما كّت������اب �لق�سة فال  كالإ

يكتب������ون ق�س�سهم ليعربو� بها عن �حتفائهم 

باملنا�سب������ات، دينية كانت �أم غري ذلك، وذلك 

ر�ساد�ت �لتي حتمل  ل ينفي وجود بع�س �لإ

بعد�ً دينياً يف ق�س�س �لقد�س �ملختلفة، ولكن 

�لروؤية �لدينية مل تكن هي �لروؤية �لغالبة على 

ن�سيجها. 

أرب������ع ق�س�س، تع������د ذ�ت روؤية  وهن������اك �

وىل ق�س������ة »موع������د يف �لقد�س«  ديني������ة، �لأ

ل�سليمان �مل�سين������ي، و�لثانية ق�سة »�لر�كبون 

�إىل بي������ت �ملقد�س« ليو�س������ف �سالح، و�لثالثة 

بر�هيم �لعلم، و�لر�بعة »�أعّدو�  »�حلانوت« لإ

لهم« ل�سعادة �أبي عر�ق. 

وق������د غلب عل������ى هذه �لق�س������ة �ملبا�رصة 

ح������د�ث، باأ�سل������وب يقرتب  و�لول������ع ب�رصد �لأ

م������ن �ملقال������ة �ل�سحفية، كما ج������اء يف ق�سة 

بر�هيم �لعلم.  »�حلانوت« لإ

ولعل م������ن �أكرث �لق�س�������س �لدينية �سلة 

بالقد�س ق�س������ة »�لر�كبون �إىل بيت �ملقد�س« 
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ليو�س������ف �سال������ح، �لتي تعر�������س لرحلة �أحد 

أف������ر�د �ملدينة �ملنورة، وقد خرج يف �سلّة من  �

قوم������ه لزيارة بيت �ملقد�س، بغية �لتعرف �إىل 

�ملكان �ل������ذي عرج منه �لر�س������ول �سلى �هلل 

عليه و�سلم �إىل �ل�سماء. 

 3 – الجتاه الذي يغّلب احل�س الوطني 

والقومي: 

�سنق������ف هن������ا عند ثالث م������ن �لق�س�س 

�لتي متّث������ل ق�س�س �لقد�س - وتغلّب �حل�س 

وىل »نف�س تنباك«  �لوطن������ي على ن�سيجها، �لأ

�سو�ر  خلليل �ل�سو�حري، و�لثانية »حكاية لالأ

�لقدمية«، ملفيد نحلة، و�لثالثة »بعد �حل�سار، 

كرم هنية.  قبل �ل�سم�س بقليل« لأ

كما هناك بع�������س �لق�س�س �لتي تتناول 

موق������ف �لعرب من فل�سطن بعامة، و�لقد�س 

أو  بخا�س������ة، مبين������ة تق�سريه������م جتاهه������ا، �

موقفهم �ملرفو�س منها، كما يت�سح من ق�سة 

»م������روخ هبا مار �س������اد�ت« ملحمد علي طه، 

وق�سة »ف�سول يف توقي������ع �لتفاقية« لعادل 

�سط������ة، وق�سة »�ل�سيخ مكت������وم ي�سلّي يف  �لأ

أور�سليم« ليو�سف طاهر �لعبيدي.  �

يتح������دث يو�س������ف طاه������ر �لعبي������دي يف 

أور�سليم«  ق�ست������ه »�ل�سيخ مكتوم ي�سل������ي يف �

ع������ن �أحد �سي������وخ �خلليج �ل������ذي ي�سافر �إىل 

باري�س، ويحلم بالقد�������س، ويتمنى �أن ي�سلي 

ركعة و�ح������دة فيها ثم مي������وت. ويذهب �إىل 

�إح������دى حانات باري�س، وهناك يقع يف فخاخ 

�رص�ئيلي، �لذين يعرفونه بفتاة  )�ملو�ساد ( �لإ

أور�سلي������م«، وحن  جميل������ة �سقر�ء ��سمه������ا »�

ي�ستّبد به �ل�سكر ت�سيطر عليه �لفتاة وتزعم 

أنها �لقد�س، فيق�سي معها ليلته، مقابل  ل������ه �

أربعمئة �ألف فرنك فرن�سي! فالق�سة متتلىء  �

بال�سخرية �ملّرة، وي�سي������ع فيها �لنقد �لالذع 

للعرب �لذين ميّثله������م عند �لكاتب - �ل�سيخ 

مكتوم - و�لذين يحلمون بالعودة �إىل �لقد�س 

و�ل�س������الة فيها بالقول فقط، بينما �أعمالهم 

ل متكنهم من ذل������ك. وقد تدّخل �لكاتب يف 

بناء �أحد�ث �لق�سة تدخاًل مبا�رص�ً، وبخا�سة 

حن روى لنا كيف ق�سى �ل�سيخ مكتوم ليلته 

أور�سليم ) �ملو�س������اد (، يقول »�إنه  ثم������ة مع � �لآ

�سلّى بها، و�سلّى له������ا، وتعّبد يف حمر�بها.. 

ولكنه ن�سي باأن �لقد�س ما ز�لت ثابتة و�قفة 

أ�سها نحو �ل�سماء«.  قد�م، ر�فعة ر� ر��سخة �لأ

القد�س يف الرواية: 

تفاوتت عناية رو�يات هذه �لفرتة بالقد�س 

وما يت�سل بها. جن������د بع�س �لرو�يات تذكر 

�لقد�������س عر�ساً، �أو يف قل������ة �هتمام نر�ه يف 

ع������دد منها. غري �أن هن������اك بع�س �لرو�يات 

أو تكاد  �لت������ي توّجه �إىل �لقد�������س �هتمامها، �

تق�������رص تناوله������ا عليها و�لرو�ي������ات �ملت�سلة 
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بالقد�������س ميك������ن �أن تندرج حت������ت حمورين 

�ثنن: 

ول:  املحور الأ

وه������و �ملح������ور �ل������ذي تغلّب������ت �لروؤي������ة 

�لجتماعية يف رو�ياته على ن�سيجها �لفني. 

وتناولت هذه �لرو�ي������ات هموم �لفل�سطينن 

د�خل �لوطن وخارجه، و�حلديث عن رحيلهم 

فاق، بعد مغادرة وطنهم.  وت�ستيتهم يف �لآ

املحور الثاين: 

وهو �ملحور �ل�سيا�سي �ملتمّثل يف �ل�رص�ع 

عد�ء  مع �لأ

أم������ا �لرو�ي������ات �لت������ي غلب������ت �لروؤي������ة  �

�لجتماعية عل������ى ن�سيجها �لفن������ي فتمثلّها 

حمد عويدي �لعبادي  رو�ية: »�آلم نازحة« لأ

ورو�ي������ة »�إىل �للقاء يف يافا« لهيام رمزي 

�لدردجني 

ورو�ية »�ل�سفينة« جلرب� �إبر�هيم جرب� 

و»�لبح������ث ع������ن ولي������د م�سع������ود« جلرب� 

أي�ساً  �إبر�هيم جرب�، �

و»�لدم و�لرت�ب« لعطّية عبد �هلل عطّية 

ورو�ي������ة »�لرحيل« ملفي������د نحلة - ورو�ية 

»طريق �إىل �لبحر« لفاروق و�دي. 

أم������ا رو�يات �ملح������ور �ل�سيا�س������ي �ملتمثل  �

عد�ء فتمّثله������ا �لرو�يات  يف �ل�������رص�ع مع �لأ

�لتالية: 

»جر�ح جديدة« لعي�سى �لناعوري. 

ميل حبيبي  يام �ل�ستة« لأ و»�سد��سية �لأ

و»�لوقائع �لغريبة يف �ختفاء �أبي �لنح�س 

ميل حبيبي  �ملت�سائل« لإ

و»حارة �لن�سارى« لنبيل خوري

وق������د �سيط������رت �لنك�س������ة عل������ى معظم 

�أحد�ث �لرو�ي������ات �لتي �سدرت بعد هزمية 

حزير�ن عام 1967، فعر�ست لت�رصد �ل�سعب 

�لفل�سطيني وما كان يدور من قتال يف مدينة 

�لقد�س يف تلك �ملعركة. ولكن ذلك مل يكن �إل 

ت�سجي������اًل للو�قع، ونق������اًل له كما هو يف و�قع 

�حلياة. 

وبدت �سورة �لقد�س وما يت�سل بها تفوق 

هذ� »�لو�قع �لت�سجيلي«، و�إن مل تكن �سورتها 

فيها مفعمة باحلركة و�حلياة. 

 القد�س يف امل�رصحية: 

�إن �مل�رصحيات �لتي عر�ست للقد�س كانت 

قليل������ة �لعدد، ورمبا يعود ذلك �إىل جملة من 

�سباب �أهمه������ا: قلّة �مل�رصحيات �ملوؤلفة يف  �لأ

فل�سط������ن �إذ� ما قي�ست بالدو�وين �ل�سعرية، 

و�ملجموعات �لق�س�سي������ة، و�لرو�يات. وكان 

أو  كثري من ه������ذه �مل�رصحيات �إم������ا مرتجماً، �

�سل  مّع������د�ً �إع������د�د�ً م�رصحياً، ولكن������ه يف �لأ

منقول عن عدد من �مل�رصحيات �لعربية، بعد 

�إجر�ء �سيء من �لتعديل و�لتغيري عليها. 
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وكانت �مل�رصحيات �لتي عر�ست للقد�س 

تهتم يف معظمها - باجلو�نب �لتاريخية �إىل 

جانب �لق�ساي������ا �لجتماعية، دون �أن تكون 

ه������ذه �لق�سايا منف�سلة ع������ن بع�سها، و�إمنا 

كانت تتد�خل فيما بينها. 

ومن هذه �مل�رصحيات: »فتح بيت �ملقد�س« 

للنادي �لكاثوليكي يف حيفا 

و»فل�سط������ن ماأ�س������اة عائ������الت �ل�سهد�ء 

�ملجاهدين« ل�سعيد �سقري

و»وطن �ل�سهيد« لربهان �لدين �لعبو�سي 

و»�لقد�س �ل�رصيف« ل�سكري �سعيد 

وم�رصحية »طالب �لث������اأر ما قعد« لهّدية 

عبد �لهادي. 

أ�������رصة �ل�سهي������د« ملح������ي �لدين �حلاج  و»�

عي�سى 

و»ر�حيل« لنجاتي �لبخاري 

و»�لطريق �إىل �لقد�س« لعابدين ب�سي�سو 

حمد عب������د �لعزيز  و»�سع������ب �سام������د« لأ

دحنون 

وغريها من �مل�رصحيات. غري �أن ما يت�سح 

دب �مل�رصحي  لنا �أن �س������ورة �لقد�������س يف �لأ

جز�ء ل  يف هذه �لف������رتة، �سورة مفكك������ة �لأ

أو هّم������اً جماهريياً  حتم������ل ق�سية م�سريية، �

من �لهموم �لتي يحمله������ا �مل�رصح، ويعر�سها 

أو �ملتلقن. وكان كثري من هذه  �أمام �جلمهور �

أو �لنا�سئن، ليقومو�  �مل�رصحيات يعد للطلبة �

بتمثيلها، مما جعل �أ�سحابها - يف �لغالب - 

يكتبون تلك �مل�رصحيات باأ�سلوب يو�فق »�ل�سن 

�ملدر�سي«، كما �أن معظم �لذين عر�سو� للقد�س 

بر�ز  يف م�رصحياته������م، كان همه������م موجهاً لإ

ح������د�ث �لتاريخية �لتي م������رت بفل�سطن  �لأ

حد�ث كان  و�أهله������ا، ولكن تناولهم لتل������ك �لأ

�أقرب �إىل تناول �ملوؤرخن و�ل�سحافين منه 

�إىل تن������اول �ملبدعن، فاملب������دع قد يعرف ما 

يعرفه �ملوؤرخ، لكنه لي�س مطلوباً منه �أن يقف 

عند دور �ملوؤرخ، و�إمنا عليه �أن يتخطاه، حتى 

ل يقوم بن�سخ �لو�قع وتكر�ره كما هو. 

�سارة �إليه كذلك �أن �لذين  ومما جتدر �لإ

عر�سو� للقد�������س يف م�رصحياتهم مل يكونو� - 

يف معظمهم - من �ملبدعن �ملتفوقن �لذين 

يح�سن������ون �لتعام������ل مع �لق�ساي������ا �حلياتية، 

ويدركون كيفية عر�سها على �جلمهور. كما 

�أن �مل�رصحيات نف�سه������ا كانت �سعيفة وه�سة 

ل تكاد يف �لغالب تتج������اوز �لنظم، �إن كانت 

أو ت�سجيل �لو�قع  أو �لو�سف � م�رصحية �سعرية �

�إن كانت م�رصحية نرثية. 

أ�سهم �إىل حد كبري يف ر�سم  وكل ما ذكرناه �

�سورة غري م�سيئة للقد�س يف �مل�رصحية، بل 

لقد بدت �لقد�س فيها ظرفاً تاريخياً جتري 

ح������د�ث، دون �أن تكون ق������ادرة على  في������ه �لأ

حد�ث و�لتفاعل معها.  حتريك هذه �لأ
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�لدولة �لربيطانية ت�سبح �سهيونية قبل ن�سوء �حلركة �ل�سهيونية بن�سف 

قرن حيث حلظت �لتهديد �ل������ذي �سكله حممد علي عندما �حتل بالد �ل�سام 

وو�سل �إىل �حلدود �لرتكية.

أل������ُة م�ستقبل فل�سطن وهل �ستبقى بيد  فق������د ن�ساأت عند �لربيطانين م�سا

نها – �أي بريطانية – بد�أت تفكر يف  أم �ستفوز بها بريطانية �لعظمى، لأ تركية �

مرب�طورية �لربيطانية و�أخذت ت�سعى ل�سمان حرية  �س������م عكا وقرب�س �إىل �لإ

طريق �لهند من �أي دولة �أخرى وخا�سة بعد حملة نابليون.

حفــــــــريات »�صندوق

 اكت�صاف فل�صطني« الربيطاين – ال�صهيوين

باحث يف تراث فل�سطني )فل�سطني(. ❁

ò

❁
�سليمان عبد املنعم
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 فيم������ا �سب������ق وبه������ذ� �خل�سو�������س كتب 

يرل �سافت�سربي باملر�ستون وزير �خلارجية  �لأ

�لربيطاين يق������رتح �إقامة م�ستعمرة بريطانية 

)دومني������ون( و�أ�س������اف �أن �ملنطقة حتتاج �إىل 

�ملال و�لعمل وحت������دث يف ر�سالة �أخرى /يف 

أيل������ول 1840/ كتب عن �ليهود بو�سفهم  � 25

جتار بارزي������ن وقال �إن �ملنطق������ة حتتاج �إىل 

مال و�سكان و��ستنت������ج �أن �ليهود ي�ستطيعون 

أولي�س  تزويدها باملطلوب و�ساأل �سافت�سربي �

لربيطانية م�سلحة يف ذلك؟؟

 ويف ت�رصيحات كثرية لكتاب بريطانين 

وم�سوؤولن دعو� �إىل ب�سط �لنفوذ �لربيطاين 

أبناء  عل������ى �سورية ) فل�سط������ن ( و��ستخد�م �

أو �لعربين يف ��ستيطانها على ن�سق  �إ�رص�ئيل �

وروبين يف �أمريكا، وهذ� ما  �مل�ستوطن������ن �لأ

يف�������رص كل ما حدث فيما بعد، وما �سدر من 

كتب وت�رصيحات وخطب دعمت �ل�ستيطان 

يف فل�سطن وكانت مقدمة لوعد بلفور وغريه 

قامة  من م�ساع������د�ت بريطانية �رصيح������ة لإ

وطن قومي لليهود يف فل�سطن.

ت�سارلز ول�سن وتنقيبات مبكرة يف �لقد�س

 وبعد �أن متكن بع�س �مل�ستوطنن �ليهود 

قامة يف �لقد�س �أخ������ذو� بال�سعي �إىل  من �لإ

حتقيق بع�س �أهد�فه������م �لتور�تية �ملزعومة 

آث������ار يف فل�سطن  وحماول������ة �لك�س������ف ع������ن �

وهام  وخا�سة يف مدينة �لقد�س تدعم هذه �لأ

حي������ث ف�سلو� يف كل م������كان قامو� بحفره ومل 

يتو�سلو� �إىل �أي دلي������ل يَُطمئن �آمالهم فكان 

عملهم د�ئم������اً يف حماولة �لبحث عن هدف 

مزع������وم ل يقوم له �أي دلي������ل �سوى رو�ياتهم 

و�أحالمه������م. وممن قامو� به������ذه �حلفريات 

حيث نزل يف تاريخ 
 )1(

�لنقيب ت�سارلز ول�سن

أربعة  أيلول 1864/ �إىل ميناء يافا هو و� � 30/

عرفاء وتابعو� �ل�سفر فور�ً ودون توقف ورغم 

خماطر �لطري������ق وحلول �لظالم، و�سلو� �إىل 

�ملدين������ة �ملقد�سة ويف �ليوم �لتايل كان ول�سن 

ول يف خطة  ميثل حكومت������ه وكان �لبن������د �لأ

مهمته �جتماعاً مع �لقن�سل �لربيطاين �لذي 

كان �سيت������وىل مهمة توفري �ل�سل������ة �لر�سمية 

م������ع عزت با�س������ا �ملحافظ �لعثم������اين ملدينة 

�لقد�س فت������م �لرتحيب به من قبل �ل�سلطات 

�لر�سمية.

 وب�رصعة ب������دوؤو� �لعمل مبا�رصًة وحددو� 

أ�سا�سياً يف �جلهة �جلنوبية �لغربية  خطاً �

جر�ء�ت �لت�ساري�سية   ور�حو� متتبعن �لإ

�لنموذجي������ة ون�رصو� �سل�سلة م������ن �لقيا�سات 

�ملثلثية لبتد�ع �سبكة رئي�سية تزيد م�ساحتها 

ع������ن �ثني ع�رص مياًل مربعاً �سيتم يف �إطارها 

ت�سجيل جميع �لتفا�سي������ل �ملادية ونقلها �إىل 

م للقد�س. �خلر�ئط �لأ
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 ولح������ظ ول�سن وجود جمم������ع هائل من 

ر�������س د�خ������ل �حلرم  �ل�سهاري������ج حت������ت �لأ

�ل�رصي������ف، وبا�������رص  باأعم������ال تنقيبية هناك 

أ�سمل و�أعمق  وعملي������ة �لتق�سي هذه كان������ت �

أي������ة عملية مت������ت يف �ل�ساب������ق، وول�سن  من �

وفريق������ه و�سع������و� بعناي������ة خمطط������اً جلميع 

�ملالم������ح �ل�سطحية، ونزل������و� �إىل �سل�سلة من 

ر�������س مكت�سفن  قبي������ة �ملوجودة حتت �لأ �لأ

�أن �لقيا�س������ات �ل�سابق������ة كان������ت يف �لعديد 

م������ن �حلالت م�ستن������دة �إىل �خليال �أكرث من 

�عتمادها على �لو�ق������ع فاأين �لهدف �لكبري 

�ل������ذي يد�عب �أحالمه������م، �أم هو كذبة كربى 

على �لتاريخ  و�لنا�س..؟

�أما وجود �ل�سهاريج �لكبرية مل يكن قاباًل 

للدح�������س وبد� له������م كما تخيل������و� �أن �ملوقع 

أنه �لنقطة �ملركزية  �لقدمي للهيكل كما ل������و �

ل�سبك������ة مياه و��سع������ة، مما دف������ع ول�سن �إىل 

ح�سا�س ب�رصورة تنقي������ب قنو�ته وجماريه  �لإ

�ملائية عرب زحمة �لبي������وت و�ملباين �ملحيطة 

�سو�ر �لد�عمة للحرم �ل�رصيف. بالأ

كان جميع مكت�سفي �لقد�س �ل�سابقن قد 

ثار �ملرئية فوق  ح�رصو� �أعمالهم �لتنقيبية بالآ

ر�س، �أما ول�سن وفريقه فقد نزلو�  �سط������ح �لأ

ر�������س ز�حفن عرب �ملجاري  �إىل م������ا حتت �لأ

و�لبالليع ونازلن �إىل قل������ب �ل�سهاريج غري 

�مل�ستعملة، فما لبث������و� �أن تعرثو� ب�سورة غري 

ر�س  متوقعة من قب������ل. ففي حجرة حتت �لأ

�إىل �ل�سم������ال مبا�������رصًة من )حائ������ط �ملبكى( 

�ليهودي كم������ا �عتقدو�، متك������ن �لفريق من 

أثري������ة �سخمة مت�سلة  �لتعرف على قنطرة �

بال�سور �خلارج������ي للحرم ُعرف������ت بقنطرة 

ول�سن وهي �سبيهة بقنط������رة ربن�سن )باحث 

آثاري ق������ام باأعمال وحفريات لنف�س �لهدف  �

ولكن������ه مل يفلح ب�سيء( وه������ي قنطرة مو�زية 

متاماً لهذه �لقنط������رة ومتثل مدخاًل �إ�سافياً 

�آخر من د�خل )�لهيكل �ليهودي �ملفرت�س( .

 وهكذ� فاإن �ملوؤ�������رص�ت �لعظيمة �لد�لة 

على به������اء �لقد�س �لقدمي������ة كانت مدفونة 

هناك يف �سبكة بالليع �ملدينة �ل�رصق �أو�سطية 

�حلديثة، وهكذ� بات و��سحاً لول�سن �أن من 

ر�س  �ساأن متابعة عمليات �ل�ستك�ساف حتت �لأ

�أن تنطوي على قدر كبري من �ملكا�سب �ملتعلقة 

ثرية �لقيمة، فاأمر بحفر ممر  باملعلومات �لأ

ر�أ�سي حتت �ملدينة �حلالية وبلغ �حلفر �أكرث 

من ثمانن قدماً ومزيد�ً من �لتنقيب، ولكنه 

�رت������اأى ترك ذلك لبعثات �أف�سل جتهيز�ً ملثل 

هذه �ملهمة.
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اكت�س���اف  ل�س���ندوق  ورعايته���ا  امللك���ة 

فل�سطني 

وج������رى ت�سوي������ر ه������ذه �ملكت�سف������ات يف 

أنها فتح كب������ري يف �لو�سول  بريطانيا عل������ى �

�إىل �لهي������كل �ملطلوب فقامت �لدنيا ومل تقعد 

تاأييد�ً لهذه �لكت�سافات.

أ�سقف  أ�سها �  وبعد �س������الة �فتتاحي������ة تر�

أ�ساقفة يورك يوجز  لندن وليم طم�سن رئي�س �

�أهد�ف جمعيته لدعم ه������ذ� �لعمل فك�سف 

بو�سوح عن �لتوجه������ات �مل�ستقبلية للعمل �إذ 

قال: )�إن هذ� �لبلد، فل�سطن عائدة لكم ويل 

أ�سا�ساً، فقد منحت فل�سطن �إىل �أبي  �إنه لنا �

�إ�رص�ئي������ل بالعبار�ت �لتالي������ة.. هيا �أم�س يف 

نني �ساأعطيك �إياها(  ر�س طولً وعر�ساً لأ �لأ

ونح������ن عازم������ون على �مل�سي ع������رب فل�سطن 

ر�س �لتي نتوجه  ن تلك �لأ بالطول و�لعر�س لأ

ر�س  آمالنا �إنها �لأ �إليها بو�سفها منبعاً جلميع �

�لت������ي نتطلع �إليها بوطني������ة �سادقة ت�ساهي 

حما�سن������ا �لوطن������ي لدى �لنظ������ر �إىل �نكلرت� 

أبلغ �حل�سور بعد  �لقدمية �لعزيزة ه������ذه، و�

�ل�رصح و�لتو�سيح باأن �مللكة فكتوريا بالذ�ت 

كان������ت قد تف�سلت باملو�فق������ة على �أن تكون 

�لر�عي������ة )وليَّة �لنعم������ة( �لر�سمية ل�سندوق 

�كت�ساف فل�سطن.

 وبع������د �أن �نت�رص ت�سويق ه������ذ� �لربنامج 

وروبية،  يف بريطاني������ا وغريها من �لبلد�ن �لأ

تطور �لدعم لهذ� �ل�سندوق، فقام �ل�سندوق 

باإر�س������ال �إ�س������ار�ت و��سح������ة للجمه������ور عن 

م������دى كف������اءة تنقي������ب ول�سن �لعالي������ة بن�رص 

كتابن كبريين عنها، ف������كان �ملجلد �ل�سخم 

ول للن�������س �لتف�سيلي مت�سمناً خمططن  �لأ

مر�سوم������ن بو�سوح ملدين������ة �لقد�س �أحدهما 

مبقيا�س )1/ 25000( و�لثاين �أكرث تف�سياًل 

ول مبقيا�������س )1/ 10000( و�إ�سافة  م������ن �لأ

�إىل ذل������ك كانت ثم������ة خمطط������ات معمارية 

دقيقة لكٍل من كني�سة �لقيامة وقبة �ل�سخرة 

ثرية �لهامة يف �أرجاء  وغريهما من �ملعامل �لأ

ثارة �لعو�طف لدعم �أهد�ف وهمية  �ملدينة لإ

يدعون �إليها.

وبرهن ول�سن على �أن �كت�ساف فل�سطن 

كان �أمر�ً عملياً قاباًل للتنفيذ، ثم ما لب�س �أن 

�ُسخت �لعديد م������ن �مل�ساهمات يف �سندوق 

)�كت�س������اف فل�سط������ن( من جان������ب جامعتي 

أك�سف������ورد وكمربي������دج و�ملحف������ل �ملا�س������وين  �

عظم وجلنة حت�سن �سورية. �لأ

ر�س ممهدة لدعم �ملزيد  وهكذ� باتت �لأ

م������ن �لتق�سي، وكانت حمل������ة جديدة تو�سك 

أ.. ولكن ورغ������م كل �لدعم و�جلهود  �أن تب������د�

�ملبذولة توقفت �أعمال ت�سارلز ول�سن وفريقه 

هد�ف  نه������ا مل حتقق �سيئاً ملمو�س������اً من �لأ لأ

�ملعينة.
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ت�سارلز َوَرن .. �رصاديب جديدة

ويف ع������ام )1867م( وعل������ى نف�س �ملنو�ل 

أ ت�سارلز َوَرن)2( بحفر  كاذيب بد� وترويج �لأ

أ�سية يف نقاط خمتلفة �إىل جهتي  �رص�دي������ب ر�

�جلن������وب و�لغرب من �حل������رم �ل�رصيف، ويف 

متوز جرى م������د �حلفريات �إىل جهة �لز�وية 

�جلنوبي������ة �لغربية من �سور �حلرم وقد تبن 

�أن ه������ذ� �ل�س������ور �ملهيب �ملنت�س������ب بارتفاع 

ي�س������ل �إىل ثمانن قدماً ع������ن م�ستوى �سطح 

ر�������س ممت������د�ً م�ساف������ًة مئة ق������دم �أخرى  �لأ

ر�س ويف �لز�وية عرث �ملنقبون على  حتت �لأ

عالم������ات �عتق������دو� �أن �لنحاتن �لفينيقين 

قد و�سعوها.

 وعندم������ا �ُسدَم هذ� �لبح������ث و�لتنقيب 

بعرث�ت كبرية منها مالية –كما قالو�– 

 و�أهمه������ا عدم �إدر�ك �لتنفيذ مبتغاه من 

�لك�س������ف ع������ن �لهيكل يف دع������م تخر�ساتهم 

فاأَوقف َوَرن �أعمال �لتنقيب وعاد �إىل �نكلرت� 

مطالباً بتعزيز�ت جديدة لنف�س �لهدف.

تنقيبات متنوعة

 وحت������ى �لع������ام )1883م( كان �لن�س������اط 

جنبية يف �لقد�س  ثري ملختلف �جلاليات �لأ �لأ

ل ي������ز�ل مطبوعاً بدمغ������ة �لهو�ج�س �لدينية 

رثوذك�سية �لرو�سية  و�ل�سيا�سية )فاجلمعية �لأ

يف فل�سط������ن( قام������ت باأعم������ال �لتنقي������ب 

يف ممتلكاته������ا �لقريب������ة م������ن كني�س������ة �ملهد 

وثمة در��س������ات �إ�سافية كان������ت تتم من قبل 

�لدونيميكان �لفرن�سين عند موقع كني�ستهم 

أي�ساً – �إىل �ل�سمال من �ملدينة  �جلدي������دة – �

وغ�سطينين بالقرب من ديرهم  على �أيدي �لأ

على جب������ل �سهيون وم������ن قب������ل �لق�ساو�سة 

�لبي�س عند �لقدي�س ��سطفان وعلى يد �لق�س 

�س������الح مري������ل �مل�ستك�سف �ل�ساب������ق ل�سالح 

مريكية( وكل  جمعية )��ستك�ساف فل�سطن �لأ

ه������ذ� كان مدفوعاً بحما�������س �جلمهور �لعام 

أوروب������ة و�أمريكا �إىل  من متدين������ي  �نكلرت� و�

أو�بد ذ�ت مغزى ديني  �كت�ساف �

 ويف مقدمت������ه قرب �ل�سي������د �مل�سيح عليه 

�ل�سالم.

�أما �لد�فع ور�ء �لكثري من �أعمال �حلفر 

و�لتنقي������ب يف �لقد�س كان كامن������اً يف م�ساألة 

�سحة �ملو�ق������ع �ملقد�سة �لتقليدي������ة �ملعلقة، 

و�لتنقيب������ات �لرو�سي������ة بالقرب م������ن كني�سة 

�لقيام������ة خ�سو�ساً كان ق������د �أعاد خالفات 

قدمية يف م�ساألة ح�سا�سة.

فتحت �إ�������رص�ف مهند�س �سوي�رصي �ملولد 

ومر��سل غري متفرغ لن�رصة �سندوق فل�سطن 

أو�سيك حيث كان قد ميز بقايا  يدع������ى كونر �

�س������ور مدينة قدمي������ة �إىل �ل�������رصق مما يدل 

�أن �ملوق������ع كان خ������ارج �ملدينة يف عهد ي�سوع 
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وه������ذه �حلقيق������ة �عرت�ست عليه������ا تقارير 

بروت�ستانتية.

ثار كٍل   وبع������د �أخ������ذ ورد بن علم������اء �لآ

أيه ومع حلول �سي������ف )1897م( كانت  ل������ه ر�

�حلفري������ات ق������د تعقبت �حل������دود �جلنوبية 

للمدين������ة �لقدمي������ة ونفذت ع������دة عمليات 

أ�سو�ر  �سرب جتريبي������ة د�خلها فك�سفو� ع������ن �

وحت�سين������ات و�س������و�رع مر�سوفة ومتديد�ت 

مياه و�أطالل كني�سة عائدة �إىل �لقرن �خلام�س 

�مليالدي غ������ري �أن ما هو �أهم من جميع هذه 

ول  أنه مت ت�سليط �ل�سوء �لكامل لأ �ملكت�سفات �

آث������ار �لقد�س، فال�سفح �جلنوبي  مرة لتعقب �

�سو�ر، فقد  ن خارج �لأ للمدينة رغم بقائه �لآ

كان ج������زء�ً ع�سوياً من �ملدين������ة من �لع�رص 

�لربونزي �إىل �حلقبة �لبيزنطية.

�سغال �مل�ستمرة متخ�س عن قدر   و�إن �لأ

كبري من �لفو�سى وتد�خل �ملباين 

 و�ملقالع و�أكو�م �لقمامة وخملفات �حلت. 

آب������دة معينة مذكورة يف  وفك������رة �لبحث عن �

أنها فكرة غري عملية،  �لكت������اب �ملقد�س تبن �

أك������رث �أهمية مبا ل يقا�س فكانت  �أما ما هو �

متمثل������ة باملب������ادرة �أولً  �إىل ق������ر�ءة تفا�سيل 

�لتطور �لتاريخ������ي للمدين������ة لكت�ساب فهم 

حقابها �ملختلفة. أ�سمل لأ �

فعملي������ات �ل�ستك�ساف يف �لقد�س كانت 

أو  ن ف�ساع������د�ً تتطلب لي�������س �ملال � م������ن �لآ

ثاري �ملكثف  �حلما�س بل �أجيالً من �لعمل �لآ

و�ملرت�كم با�سطر�د وبذلك �ملعنى فاإن �لعلم 

قد �نت�������رص كي يتقدم باجتاه مرحلة جديدة 

�أكرث حد�ثة.

 ويف �لع�رصين من حزير�ن عام )1897م( 

خرية  مت �إغالق �حلفريات �ملقد�سة للمرة �لأ

نه������ا مل ت�سل �إىل ك�س������ف �أي �دعاء تور�تي،  لأ

أ يحل حمل  و�إن وعي������اً علمي������اً كان ق������د ب������د�

�لتاريخية �لعريق������ة و�لعتيدة عن  �ساطري  �لأ

�ملدينة وعليه فق������د بات منذ عام )1895م( 

على جمي������ع �ملر�سحن ل�سغ������ل وظيفة دليل 

�سياحي �مل�ستحدثة يف حينه مطالبن باجتياز 

�متحان يف تاريخ �لقد�س �لذي كان م�ستند�ً 

يف معظمه �إىل �ل�ستنتاج������ات �لتي �أفرزتها 

حفري������ات )�سن������دوق �كت�س������اف فل�سط������ن( 

ثرية ولك������ن هذه �لوظيف������ة �أخذ ي�سيطر  �لأ

عليها �أفر�د من �مل�ستوطنات �ليهودية، وبد� 

أنه �أقوى  ي������ام يربهن على � نفوذهم مبرور �لأ

أٍي من �لبعثات �لتب�سريية. من م�ساعي �

وه������ذ� م������ا ��ستم������ر بع������د قي������ام �لكيان 

�ل�سهيوين �لغا�سب و�ملخرب و�لقاتل للب�رص 

و�حلج������ر وحماولته �ليومي������ة �إىل �رصب كل 

ه������د�ف �ل�سهيونية �لوهمية  ما يخال������ف �لأ

و�لكاذبة حتى هذه �لدقيقة.
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فالكي������ان يق������وم بحفري������ات كبرية حتت 

�حل������رم �ل�رصيف بحج������ة �كت�س������اف �لهيكل 

�ملزعوم حتى بات �حل������رم وما حوله مهدد�ً 

بالنهي������ار يف كل حلظة وبذل������ك ينتهي �أمُر 

�حل������رم وي�سبحون �أمام �أطالل تدعوهم �إىل 

بناء جديد.

اأنفاق م�ستمرة وبناء جديد

ن يخطط �لعدو �إىل بناء كني�س جديد  و�لآ

�أمام �حلرم �ل�رصيف ويحجب �لروؤية مبدئياً 

ظهار �ملباين حول  عن �حلرم، ثم حماول������ة لإ

أ�سا�ساته������ا �حلفر من  �حل������رم و�لتي ط������ال �

آيلة لل�سقوط وتلك  أنها � أُعلن � أو بعيد و� قريب �

�سلين  خالئه������ا و�إجالء �سكانها �لأ مقدمة لإ

من������ذ �آلف �ل�سنن �إىل �أماكن بعيدة عن هذ� 

أي�ساً بناء �مل�ستوطنات  �مل�������رصوع ويدعم هذ� �

�لتي تطوق �ملدينة وتخنقها وتطرد �سكانها.

وم������ع هذه �لزحمة من �لتخريب للمدينة 

�لقدمية فاإن حف������ر نفق �لرب�ق ودعمه بنفق 

آخ������ر جدي������د يو�زي������ه يجعل ه������ذ� �مل�رصوع  �

يف نهايت������ه كما ي�������رصح �ل�سهاينة يف كل �آن 

ودون �إخف������اء �أي ج������زء من ه������ذ� �ملخطط، 

عاقات  أك������رث هذه �ملحا�رص�ت و�لإ وقد متت �

�لتي متار�س على �ل�سعب �لفل�سطيني ب�سكل 

عالم  م�ساريع م�سورة ومعلنة لدى و�سائط �لإ

عالمي  �لعاملية، وهو نوٌع من �ل�ستعر��س �لإ

أ�سا�سي من معرك������ة �لعدو �سد  وذلك بن������د �

�حل������رم �ل�رصيف و�لقد�س وفل�سطن وغريها 

من �ملقد�سات �لعربية.

فنحن كع������رب وفل�سطينين نقول لو كان 

يف �لقد�س عندما دخلها �مل�سلمون يف �ل�سنة 

�خلام�س������ة ع�رصة للهجرة معب������د �أوكني�س �أو 

أم������ري �ملوؤمنن عمر بن  مر � هيكل يه������ودي لأ

م������ر ب�سيانته  بقاء عليه بل لأ �خلط������اب بالإ

ورعايته و�ملحافظ������ة على نقو�سه وحمتوياته 

مثلما �أمر باملحافظة على كنائ�س �مل�سيحين 

ومز�ر�ته������م وم������ا فيه������ا من �س������ور و�سلبان 

ومتاثيل.

 ول������و كان يف �لقد�س مب������اٍن �أو هياكل �أو 

آثار يهودية ملا كان هناك ما يدعو جرن�لت  �

أمث������ال )مو�سي دي������ان( و)بارين(  �إ�رص�ئي������ل �

و)و�يزمان( و)هرتوغ( �إىل �أن يتحولو� جميعاً 

آثار وه������و�ة حفري������ات ينب�سون  �إىل علم������اء �

ر�س يف �لقد�س وما حولها يفت�سون  حتت �لأ

عن معابد يهودي������ة قدمية بائدة من غري �أن 

ن عن �كت�س������اف �سيٍء مما  ن�سمع وحت������ى �لآ

ينق�سه������م يف هذ� �ملجال �أو يحقق خيالتهم 

�ملزعومة.

وبالرغم من كل ه������ذه �حلقائق فاإنه يف 

يام تتع������اىل �أ�سو�ت �ليهود يف �أنحاء  هذه �لأ

�لع������امل بكل م������ا تنتجه لهم و�سائ������ل �لدعاية 



حفريات )) �صندوق اكت�صاف فل�صطني ((

العــــــدد 544 كانون الثاين   4242009

أ�ساليب �لت�سلي������ل و�لفرت�ء  عالم م������ن � و�لإ

أ ونرى يف كل يوم من يقول: �إن  فن�سمع ونقر�

�مل�سلمن �أخذو� �لقد�س من �ليهود ثم �أخذو� 

فل�سطن و��ستولو� على هذه �لبالد وحكموها 

قروناً ثم نه�س �ليهود من �سباتهم و��ستبدلو� 

�سعفهم بقوة �ل�سالح فا�سرتدو� من �مل�سلمن 

بلدهم �ليه������ودي ومدينته������م �ليهودية، �إنها 

كاذيب قالوها  و�حلقيق������ة �أكذوبة من �أكرب �لأ

و�سدقوه������ا و�حلقيق������ة �أن �مل�سلمن حررو� 

�لقد�س من �لرومان �لذي������ن حكموها �آلف 

�ل�سن������ن وكان قد حكمه������ا كل من �مل�رصين 

�سوري������ن و�لبابلين ودخل �ملدينة نبوخذ  و�لآ

ن�رص مل������ك باب������ل و�أحرقها وتركه������ا مدينة 

غريق  مدمرة ثم حكمها �لفر�������س ثم جاء �لإ

وحكموها، ودخله������ا �لرومان وكان كل حاكم 

يدخلها يحرق ويدمر ول يُبْقى ملن كان فيها 

أثر، ومل يكن لهم كني�س �أو هيكل  م������ن قبل �أي �

ف�سم������ح له������م �لرومان دخ������ول معبدهم وملا 

�ساءت �لعالقات بن �لروم������ان و�ليهود �أمر 

مرب�طور )نريون( بحرق �لقد�س كما �أحرق  �لإ

روما فلم يبِق من معبد �لقد�س �لروماين �سوى 

حائط وهو ما ي�سمونه )حائط �ملبكى( وكان 

هذ� يف �سن������ة 70 ميالدية.. وهكذ� ملا دخل 

�مل�سلمون �لقد�������سَ يف �ل�سنة �خلام�سة ع�رص 

أثر يدل عليهم. للهجرة مل يكن فيها �أي �
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بيوردي حتمل عنو�ن �لقد�س،  حن كنا طاّلباً در�سنا ق�سي������دة لل�ساعر �لأ

وق������د مررنا على هذه �لق�سيدة َعَر�ساً كما م������ّر غرينا، ومل تثبت يف �أذهاننا، 

أو �أبي فر��س.. ول�ست  أو �ملع������ّري � بي �لطيب � ب������ل ومل نحفظها كم������ا حفظنا لأ

أتها! فال تز�ل �سورها ماثلًة  �أدري كيف �لت�سق������ت بي هذه �لق�سيدة منذ قر�

يف ذ�كرتي حت������ى وقعت عيني يف مكتبة �لر�سيف ذ�ت يوم جمعة على كتاب 

بيوردي(.  أبي�������س للدكتور �لر�حل ممدوح حقي بعن������و�ن )�لأ بغالف كرتوين �

بيوردي  ومرثية  القد�س الأ

ع يَّ مدينة �ضائعة و�ضاعر ُم�ضَ

كاتب واإعالمي وناقد �سوري. ❁

ò

❁
�إ�سماعيل مروة
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أع������رف �لكثري عن  �قتنيت������ه يومه������ا دون �أن �

�ل�ساعر، ورمبا كان د�فع �لقتناء يومها رخ�س 

ثمن �لكتاب �لذي عرفت قيمته فيما بعد..

وح������ن تخ�س�ست يف ق�سم �للغة �لعربية 

ب������د�أت �أمار�س هو�يتي باقتن������اء �لكتب على 

بيوردي  �سي������ق ذ�ت �لي������د، وكان دي������و�ن �لأ

مبجلدي������ه �ل�سادر عن جمم������ع �للغة �لعربية 

بدم�سق وبتحقيق علم������ي عاٍل للدكتور عمر 

أو�ئل �لدو�وي������ن �لتي �عتنيت  �سعد م������ن � �لأ

به������ا.. وبحث������ت ع������ن ق�سي������دة �لقد�س فيه 

فلم �أجدها، وعندها عرف������ت �أن �لقدماء مل 

ي�سع������و� عناوين ق�سائده������م، و�رصت �أبحث 

�سول �لعلمية على �ملطلع و�لقافية،  ح�سب �لأ

فق������ر�أت �لق�سيدة وحفظته������ا ثم غبت عنها 

زمناً فن�سيتها..

ويف ع������ام 1995 ع������ادت �لق�سيدة ق�رص�ً 

�إىل �هتمام������ي، فقد عر�س علَ������يَّ �ل�سديق 

�لدكت������ور ه������اين �سالح يف �ست������اء ذلك �لعام 

ملانية  ترجمته لكت������اب كتبته �مل�ست�رصق������ة �لأ

وروبي �إىل �لعرب  زيغريد هونِكه )�لتوجه �لأ

�س������الم – حقيقة قادمة وق������دٌر حمتوم(  و�لإ

�سعار �ملوجودة  أ�ستخرج له �لأ وطل������ب �إيّل �أن �

يف �لكت������اب، لياأخذها من م�سادرها �لعربية 

بدل �أن تتم ترجمتها مّرة �أخرى بطريقة غري 

�سع������ار كانت ق�سيدة  �سعرية، وب������ن هذه �لأ

بيوردي، وهنا متلكني �لعجب،  )�لقد�س( لالأ

أنا �أرى �هتمام �مل�ست�رصقن بهذه �لق�سيدة،  و�

يف �لوقت �لذي ل نلتفت فيه �إليها..

وجم������دد�ً يحدثني �ل�سديق �لدكتور علي 

�لقّيم عن ع������دٍد يف جملة �ملعرفة عن مدينة 

�لقد�س، ودون تردد قلت له: ق�سيدة �لقد�س 

ربطتني  عدي������دة  م�سادفات  بي������وردي..  لالأ

بهذه �لق�سيدة، ولكنها مبجملها م�سادفات 

�سعيدة، فوجدتني بع������د �نغما�س �سنو�ت يف 

ع������الم ومتابعته �أعود �إىل مكتبتي و�أنف�س  �لإ

مار�������س بتلّذذ ل  �لغبار ع������ن بع�س كتبها، لأ

يعِدل������ه تلذذ دور �لباح������ث �ملنّقب – مع �أين 

ل�س������ت هو – و�أجمع �لكت������ب من �أجل در��سة 

ق�سي������دة متث������ل مرحلة فا�سل������ة يف تاريخنا 

فرجن فيما ُعرف  مع �سق������وط �لقد�س بيد �لإ

باحل������روب �ل�سليبية، ه������ذه �لق�سيدة �لتي 

مل  تذكرنا ب�سقوط �لقد�������س، وتعيد �إلينا �لأ

بتحريره������ا و�إن طال �لزم������ن، ولكن من هو 

بيوردي؟  �ساحب �لق�سيدة �لأ

الق���ارئ  النح���وي  الع���امل  بي���وردي  الأ

ال�ساعر:

بيوردي �ساعر�ً فح�سب، بل كان  مل يكن �لأ

عاملاً ذكرت كتُب �لرت�ج������م موؤلفاِته، ونحوياً 

و�سع������ه مرتجم������و �لنُح������اة يف ذروة �لنُحاة، 

وحتدثو� عن ت�سانيف يف �لنحو و�للغة مل ياأت 
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بها غريه، وهو موؤرٌخ ترك ت�سانيَف تاريخيًة 

عدي������دة، وهو �إىل ذلك �أحد ُق������ّر�ء ني�سابور، 

أت������ي �مل�سنفون على  وبع������د ذكر كّل ما ذكر يا

جانبه �ل�سعري، وكاأّن �سعره، وهو من �لن�سق 

أت������ي من نافلة �هتمامه  على يف �ل�سعر، يا �لأ

وعلومه!

ع������الم، وهو مفتاح  يذكر �لزركلي يف �لأ

، فيذكر  بيورديَّ كتب �لرت�جم يف ع�رصنا، �لأ

عام وفاته، ول يذكر ولدته، فيقول: »حممد 

أبو  موي، � بن �أحمد ب������ن حممد �لقر�س������ي �لأ

�ملظفر، �ساع������ر عايل �لطبقة، م������وؤرخ، عامل 

أبي������ورد يف خر��سان ومات  دب، ُولد يف � ب������الأ

أبيورد،  يف �أ�سبه������ان كهاًل. من كتب������ه: تاريخ �

ن�س������اب، طبقات  �ملختل������ف و�ملوؤتل������ف يف �لأ

أن�س������اب �لعرب، ديو�ن  �لعلم������اء يف كل فّن، �

أق������و�ل �لعلماء فيه..  �سعر..« ثم ذكر بع�س �

بع������د ترجمة �لزركلي عرف������ت �سبب �هتمام 

�مل�ست�رصق������ن ب������ه، فهو لي�س �ساع������ر�ً جميد�ً 

فق������ط، بل �إنه ع������امل وم������وؤرخ ون�ّسابة. ولكن 

كيف يغي������ب عامِلنا عّنا وتُعيد زيغريد هونِكه 

أنني عندما  �كت�ساَفه؟ بل �إّن �أعجب �لعجب �

بحثت يف ترجمته يف �لكتب �لقدمية وجدت 

مناذج خمتارًة من �سع������ره، ولكن �لكتب كلّها 

– عد� ديو�ن������ه – مل تذكر ق�سيدته �لعظيمة 
عن �لقد�������س..! ومع ذلك ح������ن ��ست�سهدت 

بي������وردي، ��ست�سه������دت ب������ه يف  هونِك������ه بالأ

حديثها ع������ن �حلم������الت �ل�سليبية، وحتت 

وروبي«،  عنو�ن: »و�سمة عاٍر على �جلبن �لأ

بي������وردي للتدليل على همجية  وكان �سعر �لأ

وروبي������ن وحمالتهم �لعدو�ني������ة، فتقول:  �لأ

»ف������ال عجب �أن يكون هناك حتى يومنا هذ� 

وروبي يف  و�سمة ل مُتحى عل������ى �جلبن �لأ

در�ك �لعربي. وقد ترك �ل�ساعر  �لوعي و�لإ

بيوردي �لعنان خلياله يف هذه  أبو �ملظفر �لأ �

مل يعت�������رصه لنت�سار �لغز�ة على  بيات و�لأ �لأ

مل �سع������ر�ً يدعو فيه �إىل  �سعب������ه، فكان هذ� �لأ

�جلهاد..« �س 74 

أّن ما ت������ر�ه هونكه و�سمة عار  �لطريف �

أّنه كان  ل نعرف������ه ول نحفظه ول نردده، مع �

دعوة �إىل �جلهاد و��ستنها�س �لهمم!

حتى كتبنا �لقدمية مل ت�ست�سهد بق�سيدته 

أتها هونِكه حافز�ً للجهاد، فاأي قر�ءة  �لتي ر�

منار�س؟ و�أي تاريخ ن�سرتجع؟!

�أما �ل�سيوطي يف )بُغي������ة �لُوعاة( فيذكر 

بيوردي بن�سب كامل ويقول يف علمه نقاًل  �لأ

عن �ل�سمعاين: »�أوحد ع�رصه، وفريد دهره، 

ن�ساب وغري ذلك، و�أورد  يف معرفة �للغة و�لأ

و�ئل من معاٍن  له من �سعره مبا عجز عنه �لأ

ف به قول �أبي  ألي������ق ما ُو�سِ مل يُ�سبق �إليها، و�

�لعالء �ملعّري:
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زم��اُن��ه خ�����رَي  الأ ك��ن��ت  واإْن  واإيّن 

وائ����ل الأ ت�ستطعه  مل  مب��ا  ٍت  لآ

�أخ������ذ ع������ن عب������د �لق������ادر �جلرجاين، 

أبي  �سماعيلي، و� و�إ�سماعي������ل بن م�سع������دة �لإ

بك������ر بن خلف �ل�س������ري�زي، ومالك بن �أحمد 

�لبانيا�س������ّي، وروى عنه جماعة. و�سّنف كتباً 

منها: �ملختلف و�ملوؤتلف، طبقات �لعلم، تاريخ 

أبي������ورد، تاريخ ن�سا، وغري ذلك، وله يف �للغة  �

م�سنفات مل يُ�سبق �إليها..« 40/1 

أْن قر�أت ترجمته يف بغية �لُوعاة،  وبع������د �

وعلى �لرغم من عهدي �لطويل معه، وجدُت 

أْن �أقدم �سيئاً  رغبًة يف �ل�ست������ز�دة، ع�س������ى �

علمياً ذ� قيمة، ل يكون جمّرد �إن�ساٍء وتدبيٍج 

دباء  مدحّي، فتابعت ترجمت������ه يف معجم �لأ

ديب( لياقوت  ري������ب �إىل معرفة �لأ )�إر�ساد �لأ

�حلم������وي فوج������دت �حلموي عل������ى حتّفظه 

و�سّدت������ه، يخ�س������ه برتجمة طويل������ة، ويذكر 

أ�سماء كتِب������ه وق�ستَه، ويورد �سيئاً من �سعره،  �

لي�س بينها ق�سيدة �لقد�س، فيقول فيه: »كان 

دبية، ن�ّسابة لي�س  فا�ساًل يف �لعربية و�لعلوم �لأ

مثلُه، متكرب�ً عظيماً« 2360/5 

وه������ذ� م������ا �أورده �لقفط������ي يف كتاب������ه 

)�ملحم������دون م������ن �ل�سع������ر�ء( ومل ي������زد على 

�ل�سفات �سيئاً. 41

أقتب�������س م������ن ترجمته �لكثري  أ�س������اأ �أن � مل �

أورَدتْه �لكتب ماأخوذ عن  جتنباً للتكر�ر، فما �

ن�ساب، وتو�ىل �لقتبا�س يف  �ل�سمع������اين يف �لأ

�سذر�ت �لذهب و�لبغية وغريهما من �لكتب 

�لت������ي ترجمت له، ويذكر حمقق كتاب �إر�ساد 

�ستاذ �لدكت������ور �لر�حل �إح�سان  ري������ب.. �لأ �لأ

بيوردي:  عبا�س م������ن �لكتب �لتي ترجمت لالأ

»�إنباه �لرو�ة، �ملنتظم، معجم �لبلد�ن، وفيات 

عي������ان، �لِعرب للذهبي، �سرية �أعالم �لنبالء  �لأ

آة  للذهب������ي، تذك������رة �حُلّفاظ ، �ل������و�يف، مر�

آة �جلنان، طبق������ات �ل�سبكي،  �لزم������ان، م������ر�

�لبد�ي������ة و�لنهاي������ة، �لنجوم �لز�ه������رة، بغية 

�لوعاة، �س������ذر�ت �لذهب.« وه������ذه �لقائمة 

أثبتها ل للدللة  �لتي ذكرها �لدكتور عبا�س �

عل������ى كرثتها، بل للدللة عل������ى تنوع معارف 

ن�ساب  بي������وردي وعلوم������ه، فمن كت������ب �لأ �لأ

ع������الم و�حلفاظ و�ملحدثن  �إىل �لرت�جم و�لأ

وطبقات �لعلم������اء، وكل هذ� ونحن ل نعرف 

�سيئ������اً يُذكر عن �أبي �ملظف������ر �لذي قال عنه 

�لزركلي �ساعر عايل �لطبقة!. 

بيوردي يف الكتب احلديثة: الأ

بي������وردي �لع������امل يف كل ف������ن، �لفا�سل  �لأ

�ملتك������رب، �ل�ساعر عايل �لطبقة، �لذي مل تخُل 

�لكتب �لقدمية م������ن ترجمة له، و�لذي بكاه 

أبو �لفتح �لب�ستي بقوله: �ل�ساعر �
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اإذا  ما  �سقى  اهلل البالد واأهلها

اأب��ي��ورِد ب���الَد  ب�سقياها  فخ�ّس 

فقد اأخرجت �سهمًا نظرَي اأبي �سعٍد

�سد الورِد قران كالأ ُمّرا على الأ

فتَى قد �رصت يف �رّص اأخالقه الُعال

كما قد �رصت يف الورد رائحة الورد

�لديو�ن: �س 242

معجم البلدان: اأبيورد

ه،  ل جند له������ذ� �ل�ساعر �لكبري، على ِكرَبِ

مر  دب �حلديث������ة، و�لأ ترجم������ة يف كت������ب �لأ

أّن زماننا هذ� هو  م�ستنك������ر حق������اً، خا�س������ًة �

دب و�مل�سنفات �لتي �ّدعت  زمان تو�ري������خ �لأ

دباء  أنها معجمية جتمع جلميع �ل�سعر�ء و�لأ �

ع������الم! ف������ال �سوقي �سي������ف ول بطر�س  و�لأ

�لب�ستاين ول غريهما ج������اء على ترجمة له، 

أنهم ترجمو� ملن هم �أقل منه قيمة فنية  م������ع �

أدبية، و�لكتب �لتي تناولت �لفنون �ملتعددة  و�

مل ترتجم له �سمن �أي نوع من �لتاأليف!

بيوردي؟ أُهِمل �ساعٌر مثل �لأ فلماذ� �

أ�سعاره �لت������ي ل تقل عن  ومل������اذ� غاب������ت �

أ�سعار �لفحول؟ �

أُهِملت ق�سيدته يف �لقد�س؟ وملاذ� �

بيوردي وتاريخ عمر فّروخ: الأ

أ�ساتذت������ي قال يل عندما  أّن �أحد � أذك������ر � �

دب �لعربي و�أف�سلها:  �ساألته عن تو�ري������خ �لأ

دب للباحثن كتاب  �أف�سل كت������ب تاري������خ �لأ

�لدكتور عمر فّروخ، فال يف�سله �سوى تاريخ 

�لر�فع������ي ملا فيه من روؤي������ة عميقة، وعندما 

�قتنيت هذين �لكتابن فيما �قتنيت، عرفت 

أ�ستطيع  أ�ستاذي، ففي مر�ت ل � معنى ما قاله �

دب �لعربي للدكتور  �إح�ساءها كان تاريخ �لأ

ف������ّروخ �ملالذ �لذي �أعود �إلي������ه فاأجد بُغيتي، 

مر ل يتعلق بجانب و�حد، بل �إنه يتجاوز  و�لأ

مور: خرى يف عدد من �لأ �لكتب �لأ

- �ل�ستيعاب

- ُح�سن �لتق�سيم و�لو�سوح

- �لتوثيق وذكر �مل�سادر

- �لنقد و�لتعليل

- �ل�رصح و�لتحليل

بيوردي ُعدت  وحن �أردت �سيئاً ع������ن �لأ

�إىل �لدكتور عمر فّروخ بعد �أن نف�ست يدي 

م������ن �لكتب �حلديثة، فوجدت �لدكتور فّروخ 

قد جمع �ستات �لرت�جم �لقدمية �ملنثورة يف 

�لكتب �لعربي������ة، وقام بتبويبه������ا وتنظيمها، 

وحك������م على ما ي�سلح منه������ا فاأثبته، و�ختار 

�لوج������ه �ل�سحي������ح مم������ا �ختُلف في������ه بعد 

�إخ�س������اٍع للدر�س و�لتحلي������ل، وذكر �مل�سادر 

�لتي ميكن �لعودة �إليه������ا، وفوق هذ� وذ�ك، 

أثب������ت ق�سيدة  كان �لكت������اب �لوحي������د �لذي �

بيوردي ع������ن مدينة �لقد�س. وبذلك تفّرد  �لأ



يَّع بيوردي  ومرثية  القد�س.. مدينة �صائعة و�صاعر ُم�صَ الأ

العــــــدد 544 كانون الثاين   4302009

عن �لكتب �لقدمية و�حلديثة حن �أخذ هذه 

�لق�سيدة بن ُمنتقيات������ه من �لديو�ن، وذلك 

قبل �أن يطبع �لطبعة �لعلمية يف جممع �للغة 

�لعربية بدم�سق، وبتحقيق من �لدكتور عمر 

�سعد. �لأ

وبعد حدي������ث عن حيات������ه وتنقالته وما 

ع�س������ف به يذك������ر �لدكتور ف������ّروخ بعبار�ت 

مكّثفة: 

أبيورد،  بيوردي �أح������د �لقّر�ء يف � »كان �لأ

دبية وبعلم  وكان حميط������اً بالعلوم �لعربية و�لأ

دباء و�ساعر  �لن�سب، ثم هو م������ن م�ساهري �لأ

أّما فنون  ف�سيح مت������ن �ل�سبك ر�ئق �ملعاين. �

�سع������ره فهي �ملديح و�لفخر و�لهجاء و�لعتاب 

دب.. و�لغزل و�لو�سف و�لأ

بي������وردي م�سنف ب������ارع حاذق له من  و�لأ

�لكتب ..«   217/3

بي������وردي  ويف �ملخت������ار�ت م������ن �سع������ر �لأ

يقول:

»مل������ا ��ست������وىل �لفرجن������ة )�ل�سليبي������ون( 

على بي������ت �ملقد�س )22 �سعب������ان 492 ه� / 

ثري يف  1099/7/15م( قتلو� فيما ذكر �بن �لأ

ألفاً.  ق�سى ما يزيد على �سبعن � �مل�سج������د �لأ

وكان �أمر�ء �مل�سلمن يف ذلك �حلن خمتلفن 

بيوردي يف ذلك ق�سيدة  متنابذين، فنظم �لأ

 219/3 »..

بيوردي وق�سيدة القد�س: ديوان الأ

بي������وردي كبري، و�سع������ره كثري،  دي������و�ن �لأ

أ�سار  وقد تن������اول خمتلف فنون �ل�سع������ر كما �

�لدكتور ف������ّروخ، وعند ��ستعر��������س �لديو�ن 

عل������ى �سخامت������ه جن������د �إهمالً كب������ري�ً لهذه 

أّن �لن�رصة علمية ل�ساعت  �لق�سيدة، ول������ول �

�لق�سي������دة! لكن �ملنهج �لذي �ختاره �لدكتور 

�سعد يف �لتحقيق حفظ لنا هذه �لق�سيدة  �لأ

ْمن ق�س������م �لزياد�ت جند  من �ل�سي������اع، ف�سِ

ق�سي������دة �لقد�س م�ستدرك������ًة بالعتماد على 

�لكتب و�مل�سادر �لقدمية. 

وق�سيدة �لقد�س ه������ي وحيدة يف ديو�ن 

بي������وردي، �إْذ يف�س������ل ب������ن ق�سيدته عند  �لأ

�سقوط �لقد�س ووفات������ه ثالثة ع�رص عاماً، مل 

يق������ل ق�سيدة �أخرى عنه������ا �أو عن �حلو�دث 

أنها وحيدة فاإنها  �لتي تلت �سقوطها، وم������ع �

��ستطاعت �أن تك������ون عالمة فارقة لل�ساعر، 

و�أن تك������ون �أ�سدق �لق�سائد عن �سقوط بيت 

�ملقد�س.

تقع �لق�سيدة يف �ثنن وع�رصين بيتاً من 

بيوردي – كما  �لبحر �لطويل جم������ع فيها �لأ

أر�د �أن يقوله، وكّل ما ميكن  �سرنى – كل ما �

�أن يُقال.

بيوردي ملا ��ستوىل  أبو �ملظف������ر �لأ »وقال �
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�لفرجن������ة على �لبيت �ملقد�س يف �سنة �ثنتن 

أربعمئة، ق�سيدة: وت�سعن و�

واجم ال�سَّ مزجنا دماًء بالدموع 

للمراِحِم ٌة  َعر�سَ مّنا  يبًق  فلم 

ه ُيفي�سُ امل���رء دم���ٌع  ���س��الح  و����رصُّ 

ت ناُرها بال�سوارم بَّ اإذا احلرب �سُ

اإّن  وراءكم  �سالم   فاإيهًا  بني الإ

باملنا�سم  ال���ُذرا  ُيلحقَن   وق��اِئ��َع  

ت��ه��ومي��ة  يف  ظ��ّل  اأم��ن وغبطة      اأَ

ناعم ك��ن��ّوار اخلميلِة   وع��ي�����سٍ  

جفونها     ملء  العني  تنام  وكيف 

على   هفوات   اأيقظت كل نائم

واإخوانكم بال�سام ي�سحي ُمقيُلهم    

ظهوَر املذاكي اأو بطون الق�ساعم

ت�سومهُم  ال��روُم   الهواَن   واأنتُم 

جترون ذيل اخلف�س ِفْعَل امُل�سامِل 

وكم من دماِء قد اأُبيحت ومن ُدمًى    

باملعا�سم ُح�سنها  حياًء  ت��واري 

بحيث ال�سيوف البي�س حممّرة الظبا    

اللهاذم داميات    العوايل  و�سمر 

وبني اختال�س الطعن وال�رصب وقفة

تظل لها الولدان  �سيب  القوادم 

وتلك حروٌب مْن يِغْب عن غمارها    

لي�سلَم  يقرْع  بعدها  �سنَّ  نادم

قوا�سبًا امل�رصكني  باأيدي  ًلْلَن  �سَ

لى واجلماجم �سُتغمُد منهم يف الُطّ

ي��ك��اد  ل��ُه��ّن  امل�����س��ت��ج��ّن  بطيبٍة 

ينادي باأعلى ال�سوت: يا اآل ها�سم

اأرى اأمتي ل ُي�رِصعون اإىل الِعدا

رماحهم والدين واهي الدعائم

ويجتنبون النار خوفًا من الردى

لزم �رصبة  العار  يح�سبون  ول 

ذى  عاريب بالأ اأتر�سى �سناديد الأ

عاجم   وُيغ�سي على ذّل كماة الأ

فليتهم   اإْذ  مل  ي��ذودوا   حميًة        

الدين �سّنوا غريًة باملحارم   عن 

جر اإذ َحِم�َس الوغى واإن زهدوا بالأ

ف��ه��اّل اأَت������وه رغ���ب���ًة يف ال��غ��ن��ائ��م

لئن اأذعنت تلك اخليا�سيم للرى

راِغ��م  ب��اأج��دَع  اإّل  عط�سوا  ف��ال 

ُمِلّمًة  ت��رن��و  واحل���رب  دع��ون��اك��م 

الق�ساعم  الن�سور  باأحلاظ  اإلينا 

ت���راق���ب   ف��ي��ن��ا   غ�����ارًة  ع��رب��ي��ًة 

باهم ُتطيُل عليها الروُم ع�ّس الأ

فاإْن  اأنتُم  مل تغ�سبوا بعد هذه     

ب��احل��رائ��م اأع��دائ��ن��ا  اإىل  رم��ي��ن��ا 

157 – 156 / 2

الق�سيدة واملو�سوع:

متثل �لق�سيدة و�قع �سقوط بيت �ملقد�س 

حتت �لحت������الل �ل�سليبي، ومو�سوعها لي�س 

بيوردي مبا  رثاًء وح�سب، ب������ل �إّن �ل�ساعر �لأ

ُع������رف عنه من غ������رور وتكرّب، كم������ا ذكرت 
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كتب �لرت�ج������م �لقدمية، كان �ساحب موقف 

خمتلف، فهو ي�سور ويرثي وي�ستنه�س �لهمم، 

أّدى  ويعر�������س حال �مل�سلمن و�لع������رب �لذي �

�إىل ه������ذ� �لو�قع �ملوؤمل، وكذل������ك قّدم �سورة 

فاعيل �ملحتّل، ودعا �إىل �إنقاذ مدينة  موؤملة لأ

أي������دي �مل�ستعمرين  �لقد�������س وحر�ئرها من �

�لذين مل يرَعو� ذّمًة، ومل يحفظو� عهد�ً للنا�س 

منن.. ومل يكتِف �ل�ساعر بالبكاء، بل قّدم  �لآ

و�قعاً وَخلُ�������س �إىل نتيجة، وهذه �لنتيجة ل 

تخ�ّس �سخ�ساً حمّدد�ً، بل ميكن �أن يكون كل 

عرب������ي معنّياً بها، من �لنا�س �لعادين وحتى 

�حلكام.

وهذ� �ملو�سوع على جاللة قدره وخطورته 

مل يحَظ م������ن �ل�ساعر �لذي يع������ود بن�سبه �أو 

يعيده ن�سبه �إىل معاوي������ة بن حممد، ومن ثم 

أب������ي �سفيان، باأكرث من ه������ذه �لق�سيدة،  �إىل �

ورمب������ا كان ذلك لقرب عه������د �لحتالل من 

ّن �ل�ساعر ��ستح�رص كل  وفات������ه، ورمبا كان لأ

م������ا ميك������ن �أن يقال يف �ملو�س������وع �جللل، ومل 

يحدث ما ي�ستدعي قولً جديد�ً. 

بني ال�سعف والقوة:

أب������و �ملظّف������ر، كم������ا تذكر  كان �ل�ساع������ر �

�مل�س������ادر، يلّق������ب نف�سه ب )�ملع������اوّي( ن�سبة 

�إىل ج������ّده معاوي������ة بن حممد و�ل������ذي ينتهي 

ن�سب������ه �إىل �أبي �سفيان، وقد قام �أحد �حلكام 

ب�سطب �مليم من ن�سبه يف رقعة و�سلت �إليه، 

خبار �لتي ذكرها �ملوؤرخون  وت�سري جمم������ل �لأ

�إىل �عتد�ده بن�سب������ه وتكرّبه، ومنظر�نيته، �إذ 

كان مهتّماً غاية �لهتم������ام ب�سكله ومظهره، 

وفوق ذل������ك هو �أح������د �لعلم������اء �ملعدودين، 

و�أحد �لقّر�ء ورو�ة �حلديث. وهذ� كلّه جعل 

�ل�ساع������ر مغرور�ً، مم������ا �أدى �إىل ظهور هذه 

�ملو��سفات جلّي������ًة يف �سعره، ول يت�سع �ملقام 

أو �لعر�قي، ويف  لذكر ذلك يف �سعره �لنجدي �

ق�سيدته �لقد�س تظه������ر �سفاته �حلقيقية، 

فهو �لعامل �لقارئ �مل�ستقرئ للو�قع ل يجايف 

�لو�ق������ع ول يحاول جتميل������ه، ول يرتكز �إىل 

�لأجماد �لغابرة، �ساأنه يف ذلك �ساأن �ل�سعر�ء 

خرين، و�إمنا يلتقط �س������ورة و�قعية مّرة،  �لآ

فهو �أمام �سّدين �ثنن: �لقّوة و�ل�سعف ومن 

خاللهما ي�سّور �ملفارقة �ملوؤملة، و�لتي ي�سعى 

من خالل ت�سويره������ا �إىل ��ستنها�س �لهمم، 

ويدع������و �إىل �جله������اد من �أج������ل ��ستخال�س 

مدين������ة �لقد�س من بر�ثن �ل�سليبين، وجعل 

عنا�رص �لقوة و�لبط�س كلّها يف �ملحتّل �لغازي 

ل �أهل  �لق������ادر، وعنا�������رص �ل�سعف يف �لُع������زَّ

�لقد�س، ويف �لع������رب و�مل�سلمن عموماً، وما 

بن �لقوة و�ل�سعف تكمن دعوته لتجاوز هذ� 

�ل�سعف. 
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قوة �لعدّو:

)�حلرب �سبت نارها بال�سو�رم(

)ت�سومهم �لروم �لهو�ن(

أُبيحت( )دماء �

)�ل�سيوف �لبي�س حممّرة �لظبا(

)�سمر �لعو�يل د�ميات(

)�لطعن و�ل�رصب(

)�سللن باأيدي �مل�رصكن قو��سباً( 

)�ستغمد يف �لطلى و�جلماجم(

)�حلرب ترنو ملّمة(

�سعف �لعرب:

)مزجنا دماًء بالدموع (

)�رّص �سالح �ملرء دمع (

)�أتهومية يف ظل �أمن وغبطة (   

)تنام �لعن ملء جفونها (

)جترون ذيل �خلف�س (

أُبيحت ( )دماء �

)دمًى تو�ري حياء ح�سنها (

)ل ي�رصعون �إىل �لعد� رماحهم (  

)يجتنبون �لنار خوفاً من �لردى (

)ل يح�سبون �لعار �رصبة لزم (

) ليتهم �سّنو� غريًة باملحارم (

أتوه رغبة يف �ملغامن ( ) فهاّل �

) �أذعنت تلك �خليا�سيم (

بن ق������وة �لعدو �لق������ادم و�سعف �لعرب 

�لذي يالزمه������م  تربز �س������ورة �ملفارقة �لتي 

يريد �ل�ساعر من خالله������ا �أن ي�سحذ �لهمم 

من �أجل جندة �لقد�س، وهو مل يرتك عن�رص�ً 

من عنا�رص �لتحفي������ز �إل و��ستخدمه، �بتد�ًء 

عر��س  من ��ستثارة �لغ������رية و�حلمية على �لأ

أُبحَن يف �حل������رب، مرور�ً  و�لن�س������اء �للو�تي �

بالتذكري بالقوة �لعربي������ة، و�نتهاًء بالتحفيز 

�مل������ادي �لذي ميكن �أن يح�سل������و� عليه فيما 

لو �أجندو� بيت �ملقد�������س، وكاأنه بذلك ق�سم 

�مل�سلمن و�لعرب �إىل جماعات، بع�سها يثور 

لغرية، وبع�سها يث������ور لنخوة وعّزة، وبع�سها 

يثور ملك�سب ومغنم، فاإن مل تهّب جماعة هّبت 

�أخرى، وبالنتيجة فاإن ما يريده �ل�ساعر من 

أو باأخرى. فهل كان  جندة �سيتحقق بطريقة �

أر�د؟ وبعَد كْم من �ل�سنو�ت حتقق ما  ل������ه ما �

أر�ده ودعا �إليه �ل�ساعر؟ �

قيمة الق�سيدة:

تكم������ن قيمة �لق�سي������دة يف علّوها فّنياً، 

فهي ق�سيدةٌ قويٌة مبنًى ومعنى، وبعيدة عن 

�لرثثرة، و�ختار له������ا �ل�ساعر �لبحر �لطويل 

�ملنا�سب لت�سوير ماأ�ساة طويلة، و�ختار �مليم 

�ملك�س������ورة �لتي تنتهي بدع������وة مفتوحة تدل 

مل و�لتوج������ع.. كما تكم������ن منطقية  عل������ى �لأ

�ل�ساع������ر �ل������ذي دعا �لع������رب و�مل�سلمن �إىل 

جندة �لقد�س �ملدين������ة �لغالية �ملقّد�سة دون 



يَّع بيوردي  ومرثية  القد�س.. مدينة �صائعة و�صاعر ُم�صَ الأ

العــــــدد 544 كانون الثاين   4342009

�للج������وء �إىل �أي �سعار مقد�������س، على �لرغم 

من معرفته وعلمه، و�إمنا جلاأ �إىل ��ستخد�م 

ن�سانية �لعالية، و�إىل ��ستثارة �لغرية  �ملعاين �لإ

أ�سو�ط������اً بعيدًة  و�حلمية، وه������و بهذ� تقدم �

على �سعر�ء زماننا �لذين حتدثو� عن ماأ�ساة 

�لقد�س �لتي تكررت .. لذلك بقيت ق�سيدة 

بي������وردي وعا�ست على �لرغم من �إهمالها  �لأ

كنم������وذج من مناذج �ل�سعر �ل������ذي حفظ لنا 

�لتاريَخ طازجاً.

ت�سجيل حّي للهمجية:

أنها  �لقيم������ة �حلقيقية للق�سيدة هي يف �

ت�سجيل تاريخي لهمجية �ملحتّل، و�ل�ساعر هنا 

عالم،  ل يري������د �أن ينقل �سورة عرب و�سائل �لإ

أدبية تاريخية لجتياح  و�إمنا ي�سّجل وثيق������ة �

مدينة مقد�س������ة م�ساملة لي�س فيها �أي عن�رص 

م������ن عنا�رص �لقوة، ول يه������ّب �أحٌد لنجدتها، 

فالق������وة �لتي جاء به������ا �ملحت������ّل متّثل ذروة 

�لقوة يف ذل������ك �لوقت، و�لقد�س ل متلك �إّل 

�لدمع ومعا�سم �حلر�ئر، وهذ� �ملنطق �لذي 

��ستخدمه �ل�ساعر، قد ير�ه بع�سهم ��ستهانة 

بال�سعور �لعام، لكنه لي�س كذلك، فال يعتمد 

عل������ى بطولت فردية، ول على فخٍر �أجوف، 

ول ي�ستنج������د بتاريخ قوي للعرب و�مل�سلمن. 

عزل بن  �إّن �ل�ساعر ي�س������ور و�قع �سقوط �لأ

أنو�ع �ل�سالح، �لقادم للغزو  �أيدي �ملت�سلّح بكل �

عن �ساب������ق �إ�رص�ٍر وت�سميم، وي�سجل للتاريخ 

و�سمة عاٍر عل������ى جبن �حلمالت �ل�سليبية 

أّن �مل�سلمن و�لعرب  �لتي �ّدعى �أ�سحابه������ا �

فاعيل. وه������ذه �ل�سورة هي �لتي  يفعلون �لأ

أَ �لبد�ي������ة �لتي �خرتتها  أبد� أْن � كانت �سب������ب �

من زيغريد هونِك������ه و�سهادتها على �حلروب 

أّن هذه �لق�سيدة  �ل�سليبية، فهي �لتي ر�أت �

وروبين  �أظه������رت �لعار �ل������ذي �لت�س������ق بالأ

وحروبهم �ملقد�سة كما يزعمون، ولي�ست هذه 

�لنتيجة قر�ءةَ عربي فيما جاء. وقد �ختارت 

هونِكه هذه �لق�سيدة ملا فيها من �سَوٍر موؤملة 

لوح�سية �حلروب �ل�سليبية وهمجيتها �أمام 

أع������زل! فكيف ر�أت هونِكه هذ�  �سعب م�سامل �

ومل نَره نحن �أ�سحاب �لق�سية؟! 

و�ستبق������ى ه������ذه �لق�سي������دة �ساهدة على 

ما حّل يف بيت �ملقد�������س على �أيدي �لقو�ت 

وروبي������ة �لغازية �لت������ي حملت ��سم حروب  �لأ

ف������رجن عند �لعرب، و�حل������روب �ل�سليبية  �لإ

أنف�سهم.  وروبين � عند �لأ

م�س و�ليوم: �لقد�س بن �لأ

م������ن قب������ل �مليالد كان������ت �لقد�������س قلب 

�ل�رص�ع، وعلى �لدو�م كان �لعرب ي�سرتجعون 

مدينة �لقد�س، ومع �ملي������الد �زد�دت مدينة 

ب������ن �مل�سيحية  �لقد�������س ��ستع������الً و�رص�عاً 

قو�م  حد�ث حاول �لأ و�ليهودية، ومع تو�يل �لأ
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تغيري هوية مدينة �لقد�س جغر�فياً و�سّكانياً، 

ولكّن هذه �ملحاولت باءت بالف�سل، وجاءت 

آمنًة �سليمة،  �سالم وكانت �لقد�س � جيو�س �لإ

و�سارت ل������دى �مل�سلمن يف مكانتها �ملقد�سة 

لكونه������ا �أوىل �لقبلت������ن ومع������ر�ج ر�سول �هلل 

�سلّى �هلل عليه و�سلّم �إىل �ل�سماء. 

دب لعرفنا  ولو عدن������ا �إىل �لتاري������خ و�لأ

قيم������ة �لقد�������س ومنزلتها ل������دى �مل�سيحين 

�لذين يطلقون عل������ى ز�ئرها لقب )مقّد�س( 

ويتم �لت������رّبك بهذ� �لز�ئر و�لتم�ّسح مب�سوحه 

وثياب������ه، وكذلك عن������د �مل�سلمن، فحتى عام 

1967 كان �أغلب �حلجاج �لذين يوؤمون بيت 

�هلل �حل������ر�م يف مكة �ملكّرمة يكملون حجهم 

بزي������ارة �لقد�س، وقد توّقف هذ� �لطق�س مع 

�رص�ئيل������ي ملدينة �لقد�س، وبقي  �لحتالل �لإ

ح�رصًة يف نفو�������س �مل�سيحين و�مل�سلمن على 

أّن �لقد�س كانت مفتوحة  �ل�سو�ء، خا�س������ة و�

جلمي������ع �لنا�س على �ل������دو�م، ومع �لحتالل 

�سباغ  �رص�ئيل������ي كان �ل�سع������ي حمموم������اً لإ �لإ

�ل�سفة �ليهودية عليها. 

ت�سكل �لقد�������س �ليوم عق������دًة من �لعقد 

زمة �لفل�سطينية،  �لع�سّية على �حل������ل يف �لأ

ورمب������ا كان من ح������ظ �لق�سي������ة �أن ترتبط 

هذ� �لرتباط �لع�سوي و�جلوهري بالقد�س 

ّن هذ� �لرتباط هو �لذي  �ملدينة �ملقد�سة، لأ

يام – �إْن طالت و�إْن ق�رُصت  �سيكفل لها مع �لأ

– �أن تكون عربية ومقّد�سة. 
بي������وردي بي������ت �ملقد�������س عند  بك������ى �لأ

�سقوطها، ودع������ا �إىل �سحذ �لهمم، وقد طال 

�لوقت حتى �سح������ذ �لعرب و�مل�سلمون �لهمة 

وح������ررو� �لقد�������س �ل�رصيف، لك������ّن �لتحرير 

ق������د مّت، وهن������ا ل نر�هن عل������ى �لتحرير مع 

أْن مت �لعمل  ّن �لتحرير مل يتم لول � �لزم������ن لأ

و�لتح�س������ري له، وكذلك �لي������وم، فاإّن �لقد�س 

دب������اء كتبو� وحاولو�، و�أدركهم  ت�ست�رصخ، و�لأ

أ�������س، ولكّن �لتح�س������ري �حلقيقي و�إعد�د  �ليا

�لع������ّدة و�لقّوة �سيح������رر �لقد�س م������ن �أيدي 

�ملحتلّن من جدي������د، وحتى يتمكن �أ�سحاب 

�حلق������وق من ��ستعادة حقوقهم نردد ما قاله 

أدباوؤن������ا و�سعر�وؤنا مع  بي������وردي، وما قاله � �لأ

�لقد�س �ملعا�رصة ، مع �إمياننا باأّن �رّص �ل�سالح 

�لذي نو�جه به �أعد�ءنا هو �سالح �لدمع: 

امل���رء دم���ع ُيفي�سه ���س��الح  و����رّص 

اإذا احلرب �سّبت نارها بال�سوارِم

بيوردي حن قال عن نف�سه،  ونردد مع �لأ

وكاأّنه يتحّدث با�سم �لقد�س:  

اأنني ي���دِر  ومل  ده���ري  يل  تنكر 

اأِع������زُّ واأح��������داُث ال���زم���ان ت��ه��وُن

فبات يريني اخلطُب كيف اعتداوؤه

ري����ه ال�����س��َر ك��ي��ف ي��ك��وُن وِب����تُّ اأُ
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  وجنعل قولَه �سعار�ً:

من اأغفل احلزَم اأدمى كّفه ندما

وا�ست�سحك الن�رَص من اأبكى ال�سيوف دما

ومات  �ل�سيوف،  بي������وردي  �لأ ��ست�سحك 

م�سموم������اً، فكان������ت �لقد�س مدين������ًة �سائعًة 

بيوردي �ل�ساعَر �ملُ�َسيَّع! و�لأ
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مة  أ�سكالها كان ج������زء�ً �أ�سياًل من تعريف �لأ حل������م �لوحدة باأي �سكل من �

�لعربية، وما جتارب �لوحدة �ملختلفة منذ �ل�ستينيات حتى يومنا هذ�، و�لتي 

بلغ عددها حو�يل ثالثن جتربة، �إل حماولة لتج�سيد ذلك �حللم، ولن ندخل 

آليات وظروف تلك �لتجارب، ولن ندخل �أي�ساً يف �أهد�ف ونتائج  يف تفا�سيل و�

ذلك، �إل �أن هذ� �لعدد �لكبري من حماولت �لوحدة، ما هي �إل تعبري عن رغبة 

دفين������ة وعميقة لدى �ملو�طن �لعربي يف روؤي������ة �أمته ذ�ت كيان فاعل وحا�رص 

مة فل�سطني قوة موحدة للأ

 يف م�رشقها ومغربها

اأديب وروائي )رام اهلل - فل�سطني(. ❁

ò

❁
يحيى يخلف
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ونا�س������ط وم�س������ارك يف �حل�س������ارة �لب�رصية، 

وعلى �لرغم من �إغر�ء �لكالم هنا، ويف هذ� 

أنني �أرغب هنا �أن �أركز  �حلق������ل بالذ�ت، �إل �

كالمي على فل�سطن، وكيف لعبت دور�ً هاماً 

و�أ�سي������اًل يف عمليات �لتو��سل و�لتكامل بن 

مة �لو�حدة، يف م�سارقها ومغاربها،  أبناء �لأ �

عل������ى مدى تاريخ ه������ذه �ملنطق������ة، ومنذ �أن 

متحور �لوعي �لثق������ايف و�لوجد�ين و�لديني 

بفل�سطن، كبلد نادر وخا�س.

و�لوجد�ن  و�لتاري������خ  �لبلد  ففل�سط������ن، 

و�لثقافة، �سكلت طيلة �لوقت وعلى مدى مئات 

�ل�سنن، د�فعية هامة وقوية ود�ئمة �حل�سور 

يف وجد�ن �سعوب �لعامل �لعربي، على م�ستوى 

فر�د وعلى م�ستوى �لنخب وعلى م�ستوى  �لأ

�لق������ادة �ل�سيا�سي������ن، ومنذ �لق������رن �ل�سابع 

�سكلت فل�سطن حم������ور�ً من حماور �مل�ساركة 

�ل�سيا�سية و�لثقافية و�لجتماعية، ويف بع�س 

حيان حتولت �إىل مركز من مر�كز �ل�رص�ع  �لأ

خر �لنقي�س فق������ط، بل �سد  لي�س �س������د �لآ

خر �لد�خلي. �إن �رتفاع فل�سطن بارتفاع  �لآ

ذكره������ا وقيمتها �لروحية و�لوجد�نية جعلها 

مر �لذي  أ�سبه باللوؤلوؤة �لغالية، ذلك �لأ �سيئاً �

جعلها باهظة يف كل �سيء، باهظة يف �لدفاع 

عنها، باهظ������ة يف �لحتفاظ بها، باهظة يف 

�لرتفاع �إىل م�ستو�ها. ومنذ �لقرن �حلادي 

ع�رص �ملي������الدي - �أي بدء �حلمالت �لغربية 

عل������ى بالدنا يف �ل�سام وم�رص - فقد حتولت 

فل�سط������ن عموم������اً و�لقد�������س خ�سو�ساً �إىل 

هو�ء  طم������اع و�لأ م������كان �متزجت فيه كل �لأ

�ساطري و�لوقائع. وب�سقوط �لقد�س �أمام  و�لأ

�لفرجن������ة و�حتاللها ملده مئة ع������ام تقريباً، 

فق������د �سغلت �لقد�س خي������ال ووجد�ن �سعوب 

�سالمية من حدود �لهند  �ملنطقة �لعربية و�لإ

وحتى حدود �ل�سنغ������ال، كان �سقوط �لقد�س 

لهية وقعت  أ�سبه باللعنة �لإ ق������ي تلك �حلقبة �

على �جلميع، وعندم������ا نعود �إىل ما كتب يف 

أ�سعار ون�سو�س تاريخ وحتى  تلك �لفرتة من �

مر��سالت، جند ما يده�������س حقاً، فالقد�س 

أ�سعار �ل�ساعاتي �لعر�قي  كانت حا�������رصة يف �

و�بن �لقي�رص�ين �لفل�سطيني، و�سنده�س حقاً 

أ مذك������ر�ت �لقا�س������ي �لفا�سل  عندم������ا نقر�

�سفه������اين و�سيجرب �ملرء رمبا �إىل  و�لعماد �لأ

�لبكاء عندما نقر�أ حت�رص�ت �لرحالة �لز�هد 

و�لذك������ي �بن جبري �لقادم م������ن بالد �لغرب، 

ث������ري �لذي �سكن  أ م������ا كتبه �بن �لأ وم������ن يقر�

�ملو�سل و�أحبها، �سي�سعر مبدى �خل�سارة �لتي 

ي�سعر بها ل�سق������وط �لقد�س، حتى �ملر�بطون 

و�ملوح������دون م������ن بعده������م يف ب������الد �ملغرب 
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ندل�س، �أحب������و� �أن ي�ساركو� يف ن�رصة من  و�لأ

يقاتل من �أجل �إرجاع �لقد�س، وتذكر لنا كتب 

�لتاري������خ يف تلك �لع�سور، كيف كانت تتو�فد 

�لع�ساك������ر من �جلزي������رة و�ليم������ن و�ل�سود�ن 

و�لنوب������ة وم�رص من �أجل م�ساعدة نور �لدين 

زنكي وم������ن بعده �سالح �لدي������ن. وهذ� �بن 

�سد�د يخربن������ا يف �سريته �ل�سلطانية عن تلك 

أين �أتت وكيف جتمعت. كان  �لع�ساكر وم������ن �

�ب������ن �سد�د من �أقل �ملوؤرخ������ن تفذلكاً و�سعة 

�طالع، ولكنه كان من �أكرثهم دقة يف و�سف 

تلك �لوحدة و�لتعامل �لذي كان يجمع �سعوب 

�ملنطقة من �أجل �لقد�س وفل�سطن.

وقب������ل �أن �أترك �ملا�س������ي �أحب �أن �أعرج 

عل������ى حادثة معربة وموحي������ة، ذلك �أن �مللك 

�لكامل وهو حفيد ل�س������الح �لدين، ونتيجة 

ملان  أ�سقائه، ��ستعان مبلك �لأ خلالفات م������ع �

حلمايته مقابل �أن مينح������ه �لقد�س، وما �أن 

فع������ل �مللك �لكامل ذلك، حت������ى قامت عليه 

ر�س ومغاربها،  قيامة كل �لنا�س يف م�سارق �لأ

�سو�أ حملة �إعالمية قد  وتعر�س هذ� �مللك لأ

عالمية على  أ�س������د من �حلم������الت �لإ تكون �

أيامنا هذه رغم �ت�ساع �لو�سائل وتعقدها. �

مر مل يتغري  هذ� كان يف �ملا�سي، ولكن �لأ

أي�ساً. فمنذ �أن �سقطت �لقد�س  يف �حلا�رص �

نكليز ع������ام 1918 وحتى يومنا هذ�،  بيد �لإ

حتولت �لقد�س ومن ثم فل�سطن �إىل نوع من 

نقط������ة �لرتكاز للوج������د�ن �لعربي و�لن�سال 

�لعرب������ي و�ل�سعي من �أج������ل �لوحدة �لعربية، 

جتل������ت نقطة �لرت������كاز ه������ذه يف �لتغري�ت 

دبي و�لثقايف. حتولت  بد�ع �لأ �ل�سيا�سية و�لإ

�لقد�س منذ ذل������ك �لتاريخ وحتى يومنا هذ� 

�إىل جرح نازف، موؤمل وحارق، وميكنني �لقول 

�إن ه������ذ� �جلرح �لنازف جعل من �نت�سار�تنا 

ناق�سة، ومن �أفر�حنا معكرة، ومن �إجناز�تنا 

ق�سى  غ������ري مكتمل������ة، فالقد�س حمتل������ة و�لأ

خمتطف وفل�سطن �لنادرة �للوؤلوؤة بعيدة.

و�حل�سار،  بالحت������الل  فل�سطن  تغييب 

يط������رح �ل�س������وؤ�ل �لكبري و�مل������وؤمل حول جدوى 

�لتجارب وحول م�سد�قية �خليار�ت وحول 

�أهد�ف �لجتاهات.

�حت������الل فل�سطن، جع������ل كل عربي، يف 

ر�س ومغاربه������ا يف حالة مقارنة  م�س������ارق �لأ

خر على �ختالف  ح�سارية وثقافية م������ع �لآ

أنو�عه. �

أينما كان  �حتالل فل�سطن، و�سع �لعربي �

يف حالة ت�ساوؤل كبري، ملاذ� نحن هكذ�؟ وملاذ� 

خرون هكذ�؟! �لآ

�حتالل فل�سط������ن نق�������س للثقافة وثلم 
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يف �لعقي������دة و�إهانة للكر�م������ة. ولهذ� كانت 

فل�سطن مرتكز�ً لل�سوؤ�ل �لكبري: هل �لوحدة 

أو �لثقايف  أو �لقت�سادي � مبعناها �ل�سيا�سي �

ومبعن������ى �لتو��سل ذي �مل�ستوي������ات و�لتكامل 

أي�س������اً �ستوؤدي �إىل رفع حالة  ذي �مل�ستويات �

هانة هذه؟! �لإ

هذ� �ل�س������وؤ�ل، جعل �حل������ركات �لثورية 

�لعربية منذ بد�ي������ة هذ� �لقرن وحتى يومنا 

هذ�، وجعل �لنخ������ب �ل�سيا�سية �حلاكمة من 

بد�ي������ة هذ� �لقرن وحت������ى يومنا هذ�، ت�سع 

جابة عنه بطريق  �ل�سوؤ�ل �أمامها وحتاول �لإ

أو باأخرى. �

ففل�سط������ن، هي �سوؤ�ل �لنظ������ام �لعربي، 

كما هي �سوؤ�ل �ملو�ط������ن �لعربي رغم كل ما 

يعاني������ه هذ� �لنظ������ام ورغم م������ا يعانيه هذ� 

�ملو�طن. وعلى �لرغم من �أن �لنظام �لعربي 

يع������اين ح�سار و�سغ������ط ورقاب������ة �ملوؤ�س�سات 

�لدولي������ة �لك������ربى �إىل درجة ته������دد �سيادته 

وثقافته �لوطنية، �إل �أن �سوؤ�ل فل�سطن يظل 

هو �ل�سوؤ�ل �لذي بال �إجابة. فغياب فل�سطن 

يعني ح�سور �ملحت������ل، وح�سور �ملحتل يعني 

هيمنة وتفرقة و�إخافة وتهديد�ً و�سيطرة على 

�ملحيط، ح�سور �ملحتل مكلف وباهظ �أي�ساً. 

ح�سور �ملحت������ل �إ�سافة �إىل كونه هزمية فهو 

�أي�ساً يطرح �ل�سوؤ�ل �أي�ساً: هل حالة �لهزمية 

بدي للتخلف  مبعناها �لكبري ت�سكل �ل�رصط �لأ

و�لتبعية و�جلهل و�لفقر و�ملر�س!!

�إذ�ً، فاحت������الل فل�سطن ل ي������وؤذي �أهلها 

�لذين ي�سكنون فيها فق������ط، و�إمنا كل �أهلها 

يف م�س������ارق �لع������امل �لعربي ومغارب������ه، ومن 

هذ� �ملنطق �ل������ذي ه�سمه و��ستيعابه خالل 

أو يزيد جعل من معظم �لنخب  �ستن عام������اً �

�ل�سيا�سية و�لثقافي������ة �لعربية على �ختالف 

مو�قعه������ا �جلغر�في������ة و�لفكري������ة تخ�س�س 

أ�سا�سياً من �أركان  لفل�سطن وق�سيتها ركن������اً �

بد�عية. منظومتها �لفكرية و�ل�سيا�سية و�لإ

�إن معظ������م هذه �لنخ������ب ر�أت يف ق�سية 

فل�سطن جزء�ً م������ن ن�سالها �سد �ل�ستعمار 

و�س������د �جلهل و�لتخل������ف و�لتبعية، ور�أت يف 

�لحتالل عدوها �ل�سخ�س������ي و�ملبا�رص. كان 

�سعار »من �أج������ل فل�سطن« وما يز�ل، �سعار�ً 

يجمع ويثري ويدف������ع ويحر�س، وعلى �لرغم 

م������ن كل ما ح������دث بعد �حل������ادي ع�رص من 

أيلول من ع������ام 2001، و�ختطاف �لعامل �إىل  �

مانوية ب�سيط������ة وغبية متثلت يف ف�سطاطن 

�أو مع�سكري������ن، وحماولة جتري������د �لثورة من 

مرجعياته������ا و�رصعياته������ا وحتوي������ل ن�س������ال 

�ل�سع������وب �إىل �إرهاب، �إل �أن �سعار »من �أجل 
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لعيب و�خلدع  فل�سطن« ظل فوق كل هذه �لأ

أ هنا على  و�ملن������اور�ت �لدولية، وقد �أجت������ر�

أيلول  �لق������ول �إن �لعامل بعد �حلادي ع�رص من �

�أ�سبح �أكرث قرباً وفهماً وتفهماً لبوؤر �ل�رص�ع 

ط������الق �ل�رص�ع  يف �لع������امل و�أهمه������ا على �لإ

�رص�ئيلي ومركزه فل�سطن. �لعربي �لإ

لي�س من �لغريب هنا �لقول �إن �ملبادر�ت 

و�خلط������ط و�لرب�مج �لهادف������ة �إىل حل هذ� 

�ل�رص�ع ز�دت ومل تنق�س، كدليل على �هتمام 

رهاب  �ملجتمع �لدويل و�إدر�كه �أن ما ي�سمى �لإ

جو�ء وت�سميمها ل يلد من �لفر�غ  أو توتري �لأ �

أ�سبابه �حلقيقة و�لو�قعية. و�إمنا له �

�سعار »من �أجل فل�سطن« هو �سعار يعني 

�أن �لعم������ل من �أجل فل�سطن يعني �لعمل من 

�أج������ل �لتنمية و�لوحدة و�إعد�د �لعدة وحفظ 

ن  من وحف������ظ �لوطن وحفظ �ملو�طن.. لأ �لأ

�لحتالل –بب�ساط������ة- هو عك�س ذلك كله.. 

فالحتالل ودولته جمرد كيان �ثني وقطاعي، 

كيان مهاجرين، وهو ل ي�ستطيع �أن يعي�س يف 

حميط متجان�س عرقي������اً وثقافياً ووجد�نياً، 

�إن تفكيك �لعامل �لعربي وتذريره هو جزء من 

�خلطة �ل�ستعمارية �لقدمية و�جلديدة معاً. 

دبيات �ل�ستعمارية  ومن يقر�أ كال�سيكيات �لأ

بد�ية �لق������رن �ملا�سي �سيده�س من �أن �أفكار 

�ملحافظن �جل������دد ونظرياتهم حول تفكيك 

�لع������امل �لعربي �إىل �ثنيات ل تختلف عن تلك 

طروح������ات.. حتى �ملف������رد�ت هي ذ�تها..  �لأ

حل������م تفكيك �لع������امل �لعرب������ي �إىل قطاعات 

أثني������ات حل������م غربي مل ينت������ه.. وقد جت�سد  و�

هذ� �حللم جزئياً باإيج������اد �إ�رص�ئيل كحاجز 

أمن������ي يف�سل جناح������ي �لعامل  دميوغ������ر�يف و�

فريق������ي.. بكلمات  �سيوي عن �لأ �لعرب������ي �لأ

�أخ������رى، مل يج������د �لغرب �ل�ستعم������اري �سوى 

فل�سطن لت�سدد للع������امل �لعربي طعنة جنالء 

متنع توحده وتو��سله وتكامله.. مل جتد �سوى 

فل�سطن )جغر�في������اً( لتقيم كياناً مهدد�ً، ومل 

جتد �سوى فل�سطن )ثقافياً( من �أجل �إهانة 

م������ة �إهانة ل تغتف������ر ول تن�سى.. ومل جتد  �لأ

فكار  �سوى فل�سطن لتجعله������ا بوؤرة �رص�ع �لأ

مر  و�حل�سار�ت و�لروؤى.. ويجب �أن نرى �لأ

ن �ل�سو�هد كلها ت�س������ري �إىل ذلك..  هك������ذ� لأ

ففل�سطن لي�ست ككل �لبلد�ن..

در�ك وعلى هذ� �مل�ستوى، جعل  ه������ذ� �لإ

�ملثقف �لعربي �مل�سوؤول و�مللتزم يعرف متاماً 

�أن يجدول قائم������ة �أعد�ئه وخ�سومه، وجعل 

�ل�سيا�سي �لعربي �مل�سوؤول و�مللتزم يعي متاماً 

خماطر م�رصوعه �ل�سيا�سي حا�رص�ً وم�ستقباًل، 

ولهذ� �ل�سبب جند �أن �حلاج �أمن �حل�سيني 
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أ�������س �حلرك������ة �لوطنية  �ل������ذي كان عل������ى ر�

ربعينيات  �لفل�سطيني������ة يف �لثالثيني������ات و�لأ

ي�ستعن بعبد �لعزيز �لثعالبي من بالد �ملغرب 

لينا�رصه ويدعم������ه يف �لنتفا�سات �ل�سغرية 

أينا  و�لكبرية يف تلك �ل�سنن، ولل�سبب ذ�ته، ر�

كيف تدفق �ملجاه������دون و�ملنا�سلون من كل 

�لب������الد �لعربية لدعم �إخو�نهم �لفل�سطينين 

يف ثورتهم �لكربى ع������ام 1936، فجاوؤو� من 

ردن و�سوري������ة و�لعر�ق وم�������رص و�ل�سود�ن  �لأ

وبالد �ملغ������رب كلها، وها هي بطاح فل�سطن 

وه�سابها و�سهولها وجبالها ت�سهد على ذلك، 

أولئ������ك �ل�سهد�ء ما تز�ل حمط عناية  فقبور �

و�هتم������ام، وما تز�ل ق�س�سه������م تروي حتى 

�للحظة، وما تز�ل وثائق �ملوؤمتر�ت �لقومية 

�لعربية �لتي �سمت كل �ملنا�سلن �لعرب منذ 

�لع�رصينيات موجودة ومقروءة لتعرب عن ذلك 

�لوع������ي �ل�سديد مبركزي������ة فل�سطن وبوؤرتها 

يف �مل�������رصوع �لوح������دوي و�لنه�سوي �لعربي، 

�سباب �جلزئية  أ�ستطيع �لقول هنا �أن من �لأ و�

زمة �مل�رصوع �ل�سهيوين يف �ملنطقة هو هذ�  لأ

�لوع������ي �لعميق و�لذي ل ميك������ن �لقفز عنه 

يف ��ستحالة لقاء �لقوميت������ن �ملت�سارعتن، 

وىل �أ�سيل������ة وعميقة وعريقة ومتجذرة،  فالأ

أ�سباب  و�لثاني������ة م�سطنعة ومرجتلة وتفتقد �

بقائها.

�ملثق������ف �لعرب������ي تنب������ه مبك������ر�ً خلطر 

و�أدرك  و�رتباطاتها،  ودو�فعه������ا  �ل�سهيونية 

مبكر�ً - ورمبا قب������ل �ل�سيا�سي �لعربي- �إىل 

خطورة هذ� �مل�رصوع على �مل�ستقبل �لعربي، 

أنا هنا ل �أحتدث فقط عن ما كتبه �ملثقفون  و�

�ل�سامي������ون و�لعر�قي������ون و�مل�رصي������ون بهذ� 

أي�ساً �إىل تلك �جلهود  أ�س������ري � �ل�سدد، و�إمنا �

�لفردية و�جلماعية �لتي قام بها ثو�ر جاوؤو� 

من بالد عربية قريب������ة وبعيدة �إىل فل�سطن 

نكليزي، ورمبا كانت  للقتال �سد �لحتالل �لإ

ظاه������رة �ل�سيخ عز �لدين �لق�سام �لقادم من 

جبله يف �سورية �لذي ��ست�سهد  يف فل�سطن 

ه������ي خري من ميث������ل ذل������ك.. ويف فل�سطن، 

ويف �لقد�������س حتدي������د�ً، يف قلبه������ا بالذ�ت، 

هناك حارة تع������رف با�سم ح������ارة �ملغاربة.. 

هي ح������ارة د�خل �ل�سور وجم������اورة للم�سجد 

أبناء �جلالية �ملغربية  ق�س������ى، كانت ت�سم � �لأ

�لذين جاوؤو� للح������ج و�لقتال و�لعبادة.. هذه 

�حل������ارة وبعد ع������ام 1967، �أي بعد �حتالل 

�ملدينة �ملقد�سة، ق������ام �لحتالل بن�سف تلك 

�حل������ارة عن �لوجود من �أجل تو�سيع �ل�ساحة 

أنه حائط �لرب�ق، ولكن يف  �أمام ما يدع������ون �

�لقد�س وحتى �للحظة ما ز�لو� يطلقون على 
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أنها  �ل�ساح������ة �مل�ساءة و�ملبلطة �أمام �حلائط �

حارة �ملغاربة.. مل ي�ستطع �لحتالل �أن ين�سف 

�ل�سم من �لذ�كرة..

أبد�ً بلد�ً  ن فل�سط������ن كانت د�ئم������اً و� ولأ

موحد�ً ومركز�ً للوجد�ن و�لثقافة �لعربية يف 

م�سارقها ومغاربه������ا فاإنك جتد يف فل�سطن 

وحت������ى �ليوم عائ������الت من �أ�س������ول م�رصية 

و�سود�ني������ة ومغاربي������ة وعر�قي������ة وجندي������ة 

وحجازية.. وما زلت �سخ�سياً �أده�س عندما 

�أقر�أ يف �سحفنا ع������ن جمال�س عز�ء تقام يف 

أو كب������ري يف �إحدى �لدول  مدنن������ا ملوت زعيم �

�لعربية �لقريبة و�لبعيدة.

و�لث������ورة توح������د، و�ملقاوم������ة للجمي������ع، 

وكم������ا كانت ثورة �جلز�ئ������ر يف �خلم�سينيات 

و�ل�ستينيات ث������ورة موحدة وجممعة، و�ألهمت 

�لعدي������د من �لث������ور�ت يف �مل�������رصق �لعربي، 

ونا�رصها �ملو�ط������ن �لعربي بكل ما ي�ستطيع، 

حي������ث ت�سكلت جلان دعم لهذه �لثورة يف كل 

�لقرى و�مل������دن �لعربية، وماز�ل������ت �سخ�سياً 

أذك������ر كيف كنا ندفع م������ن م�رصوفنا �لقليل  �

أيام �ملدر�سة ل�سندوق �لثورة �جلز�ئرية، ما  �

أ�سعر معها  زلت �أذكر تلك �ملبالغ �لقليلة �لتي �

�أن �لث������و�ر يف �جلز�ئر �سينت�رصون بها، وقد 

�نت�������رصت �لثورة �جلز�ئري������ة بعد �أن قدمت 

منوذجاً فريد�ً يف �نت�سار �لدم على �ل�سيف، 

ألهم ثو�ر�ً �آخري������ن يف �مل�رصق  مر �ل������ذي � �لأ

�لعرب������ي ليبدوؤو� ثورته������م، �لثورة �جلز�ئرية 

�لعظيمة يف �ملغرب كان لها �سدى عميق يف 

�أرجاء �لعامل �لعربي كله.

كان �نت�س������ار�ً للمظلوم������ن على �لظامل، 

وكان �نت�س������ار�ً للثقاف������ة �لعريق������ة و�ل�سعب 

آخ������رون ��ستلهمو� تلك  �ملتجذر. ثو�ر عرب �

أولئك  أو�ئل � �لث������ورة، وكان �لفل�سطينيون من �

�لث������و�ر، ومل يكن م�ستغرب������اً، و�حلالة هذه �أن 

تكون �جلز�ئر، �لثورة و�لنظام و�ل�سعب، من 

أو�ئل من �حت�سن������و� �لثورة �لفل�سطينية، يف  �

�أروع �سور �لتو��سل و�لتكامل للحلم �لعربي 

و�لهدف �لعربي. كانت تل������ك �لرو�بط �لتي 

ن�س������اأت بن �لثورتن، عل������ى �ختالف �ملو�قع 

�جلغر�فية وبُعدها، دليل �ساطع على �نتفاء 

�جلغر�فية �أمام �لوعي و�لوجد�ن و�لأحالم. 

م������رة �أخرى، ف������اإن �لثورة توح������د، و�ملقاومة 

كيدة لتقريب وجهات �لنظر  هي �لو�سفة �لأ

ه������د�ف وتركيزها، وهي �لعالج  وحتديد �لأ

�لناج������ع ل������ر�أب �ل�س������دع و�س������د �لفجو�ت، 

�سقاء  خوة و�لأ وفل�سطن، قدمت ذلك كله لالأ

�لع������رب يف م�سارقه������م ومغاربه������م. وعندما 

�نطلق������ت �لث������ورة �لفل�سطيني������ة يف منت�سف 
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خوة �لعرب  �ل�ستيني������ات، �جتمع حوله������ا �لأ

أو�  يف كل م������كان، دعموه������ا ونا�رصوه������ا ور�

أو� فيها  أيديهم، ر� فيه������ا �أحالمهم ت�سعى بن �

أو� فيها  فر�س������ان �ل�سعر، ورهبان �للي������ل، ور�

عمق �لثقافة وقوة �لن�س وعنفو�ن �لوجد�ن. 

أ�سبه باملخل�س �لديني،  كانت �لثورة خمل�ساً �

م������ة �لتي ل تثور تفق������د �رصيعاً مالحمها.  �لأ

كانت �لث������ورة �لفل�سطينية ث������ورة كل �لعرب، 

أو�ئل �ل�سبعينيات وبعد �نت�سار  أنه يف � و�أذكر �

�لث������ورة يف معرك������ة �لكر�م������ة تدفق ع�رص�ت 

خوة �لع������رب لالن�سمام �إىل  لف م������ن �لأ �لآ

�لثورة، كان ذلك نوعاً من �لرغبة يف �لتخل�س 

من �إث������م �لهزمية، ورغب������ة يف �لغت�سال من 

ع������ار �لنك�سة، كانت �لث������ورة �لفل�سطينية يف 

قل يف  يام ثورة كل �لع������رب، على �لأ تل������ك �لأ

م�ستو�ه������ا �ل�سعبي، �ل������ذي ر�أى يف �نطالق 

مة وحياتها وقوة  �لثورة دلياًل على بق������اء �لأ

ثقافتها. يجب �لق������ول هنا �إن �لثورة حمتوى 

وىل.. �لثورة ذ�ت منطلق  ثقايف بالدرج������ة �لأ

ثق������ايف يوفر �لدع������م و�لتربي������ر و�ل�رصعية.. 

ولهذ� كانت �لثورة ثورة �لعرب بحق.. متاماً 

كما كانت ث������ورة �جلز�ئر قبل ذلك بعقد من 

�ل�سن������ن. وقد تع������ززت �لث������ورة �لفل�سطينية 

و�نت�رصت وقويت بذلك �لدعم �لعربي �ل�سعبي 

و�لر�سمي عل������ى حد �سو�ء، على �ختالف يف 

�لدرجة و�لعمق و�له������دف، وعلى �لرغم من 

دخ������ول �لعامل �لعرب������ي �لر�سمي يف حتالفات 

وتي������ار�ت متعار�س������ة ومتناق�س������ة يف بع�س 

حيان وما تز�ل، �إل �أن �لثورة �لفل�سطينية  �لأ

ظل������ت جتد ذلك �حل�س������ن �لد�فئ و�لد�عم 

من قبل �جلماهري، وكان �ملثقفون �مل�سوؤولون 

و�مللتزمون هم من يقود تلك �لعملية �حلقيقية 

مة من  م������ن ربط �لثورة باملجه������ود �لكلي لالأ

�أج������ل �لتح������رر و�لتقدم و�لوح������دة. وي�سيق 

�سم������اء و�جلهود �لعربية  �ملج������ال عن ذكر �لأ

يف م�سارق �لع������امل �لعربي ومغاربه �لتي ر�أت 

يف �لث������ورة �لفل�سطينية نقط������ة �نطالق نحو 

مال. هد�ف و�لآ حتقيق �لأ

وكما كانت ث������ورة �جلز�ئ������ر يوماً جتمع 

�لع������رب، �سارت �لث������ورة �لفل�سطينية كذلك، 

ن �سيتذكره �جلميع، فمعظم  وم������ا �ساأقوله �لآ

�لنخ������ب �لعربي������ة م������ن مثقف������ن و�سيا�سين 

و�أح������ز�ب وق������وى وجماع������ات ومنظمات يف 

م�س������ارق �لع������امل �لعربي ومغارب������ه كانت لها 

عالقة ما مع �لث������ورة �لفل�سطينية، عالقات 

�أخذ وعطاء، ومد�ولت وم�ساور�ت وتن�سيق 

أو� يف �لثورة  أولئك ر� جهود وروؤية م�سرتكة، كل �

�لفل�سطينية �رصيكاً وو�سيطاً وو�سطاً لاللتقاء 
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و�لتفاعل و�مل�سارك������ة، وكل تلك �لنخب ر�أت 

يف �لثورة م�رصوع������اً وحدوياً جتب م�ساعدته 

ودعمه ومنا�رصته.

وجاء ذلك على �سورة م�ساعد�ت و�إ�سناد، 

وجاء ذلك على �سكل �إبد�عات ثقافية وفنية، 

وجاء ذلك على �سورة �ندفاعات جماهريية 

خمططة وغري خمططة.

�سن������و�ت  �إن  �ل�س������دد  به������ذ�  أق������ول  و�

�ل�سبعيني������ات و�لثمانيني������ات، وه������ي �سنو�ت 

�لذروة، �سه������دت فيها �سهدت �جتماع �لقوى 

�لعربية �لتقدمية و�ل�سعبية و�لتحررية على 

دعم �لثورة �لفل�سطيني������ة باعتبارها �لبديل 

للعجز و�لتبعية و�لهزمية.. ومن ير�جع تلك 

أدبياتها �سيلحظ ذلك �لن�سق �لذي  �ل�سنو�ت و�

حز�ب  �سمل معظ������م �حلركات و�لق������وى و�لأ

�لعربية على طول �لعامل �لعربي من م�سارقه 

أو  أو تخلق معه � �إىل مغاربه.. ور�فق ذلك كله �

خلقه �إبد�ع ثقايف متميز �سارك فيه و�سنعه 

كب������ار �سعر�ء �لع������رب وكّتابه������م ومنظريهم. 

كانت فل�سطن بالن�سبة لهوؤلء جميعهم بالد 

�لع������رب كلهم، وق�سيتها ق�سية �لعرب كلهم. 

ومل يختل������ف يف ذلك �ل�سامي ع������ن �ملغاربي، 

أو� يف  �أو �خلليجي ع������ن �مل�رصي.. كله������م ر�

وىل.. فل�سطن ق�سية �لعرب �لأ

ن، وثورتن������ا �لفل�سطيني������ة تع������اين ما  و�لآ

أ�سود�ً  تعاين، و�سعبنا �لفل�سطيني يدخل نفقاً �

وجمه������ولً.. و�لعامل �لعرب������ي يف ��سطفافاته 

أبد�ً..  مر مل يتغري � و��ستقطاباته.. فاإن �لأ

وقد يكون هناك تغ������ري يف �لدرجة ونوع 

�لتعبري، ولكن فل�سطن رغم كل ذلك ما تز�ل 

نها ما تز�ل �ل�سوؤ�ل �لكبري  جتمع وتوح������د، لأ

هانة وج������رح �لكر�مة. فال  عن �لهزمية و�لإ

�أحد يعفى م������ن م�سوؤولياته، ول �أحد يتن�سل 

من تاريخه ول �أحد يتنكر لثقافته، فل�سطن، 

ورغم ما ت�سهد �ليوم م������ن تقلبات قد يكون 

أو �لتف�سري �إل  بع�سه������ا ع�سياً على �لتربي������ر �

وىل  �أن فل�سط������ن ما تز�ل ق�سي������ة �لعرب �لأ

أي�ساً.. �

و�إذ� كان �لع������امل �لعرب������ي يدخل مرحلة 

رمادي������ة ب�سبب عظم �لتحدي������ات و�سخامة 

�ل�سغوط وتعدده������ا، و�نهيار �أحالم �لوحدة 

و�لتنمية و�لتحرير ودخول مزيد من �لعو��سم 

أو �لتهديد �أو خطر �لتق�سيم،  حتت �لحتالل �

�إل �أن �ملرب������ع يف فل�سطن ما ي������ز�ل �ساخناً 

أ�سئلته �ملحرج������ة و�ملوؤملة، وقد  ينب�س ب������كل �

أي�س������اً �لقول �إنه ب�سبب  يكون من �ل�سحيح �

عدم ح������ل �لق�سية �لفل�سطينية فاإن عو��سم 

عربية �أخرى تتعر�س ملا تعر�ست له �لقد�س 
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أي�ساً، فاإن  أيي � عام 1918 وعام 1967.. وبر�

مزيد �لهز�ئم �لتي من������ي بها �لعرب موؤخر�ً 

ن �ملحتل  ع������زز وز�د من �سوؤ�ل فل�سط������ن. لأ

ن �لهدف ذ�ته ولو  ذ�ت������ه ولو غري ��سم������ه، ولأ

غري جبهاته ومو�قع������ه. ويعود �سوؤ�ل �لوحدة 

و�لتح������رر و�لتقدم من جديد ينطح �لوجد�ن 

وي�ستفز �لوعي.

فل�سط������ن �لت������ي يعي�س �سعبه������ا وثورتها 

و�سعاً حرجاً وحمرجاً، ت�سعر معه �أن ذلك ما 

كان ليكون لول ذلك �لو�سع �ملحرج و�حلرج 

أي�ساً.. �إن  �ل������ذي يعي�س به �لنظام �لعرب������ي �

خط������ر �لتف������كك و�لتذرير خط������ر حقيقي.. 

وهذ� يطرح �مل�ساألة من جديد.. نحن بحاجة 

�إىل ثورة جديدة من �أجل �أن نتوحد حولها.. 

وفل�سطن موؤهلة د�ئم������اً للعب هذ� �لدور.. 

ن �ملحتل و�حد  فاملحتل ما يز�ل هناك.. ولأ

أ�سمائ������ه.. فاإن هزمية �ملحتل يف  رغم تعدد �

م������كان هو هزمي������ة له يف كل م������كان.. نحن 

بحاج������ة �إىل ثورة جديدة من �أجل �أن نتوحد 

أ و�خلرب يف  حوله������ا.. وفل�سطن هي �ملبت������د�

ذل������ك كله.. ومنذ �لقرن �حلادي ع�رص وحتى 

�لقرن �لو�حد و�لع�رصي������ن ما تز�ل فل�سطن 

تق������وم بدوره������ا.. �أن توح������د و�أن جتمع و�أن 

تنت�رص.   

¥µ
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أبح������ث يف بطون �لتاريخ  أنا بباحث �أكادميي، ول�س������ت موؤرخاً، حتى � م������ا �

أنفا�س جدي، ورياح  و�لكت������ب علِّي �أقع عل������ى تاريخ �أهلي و�أر�سي وقد�س������ي و�

أبح������ث �ليوم -يف عامها  بح������ر �لبلد من �لنه������ر �إىل �ل�ساطئ. عن �أي قد�س �

بد�عي  �لثقايف عا�سمة للثقافة �لعربية- �أي وهي ترتفع �إىل عنان �لوجود �لإ

ن�ساين يف �لعام 2009 -وقد ت�سلمت �ل�سعلة من �سامها  و�ل�سم������ري �جلمعي �لإ

�س������د�د ومن فوق ما �عتم������ر يف �لقلوب  –�حلبيب������ة- وع������رب كل �ملعوقات و�لأ

اأين اأبحث عن القد�س؟

اأديب وروائي وناقد فل�سطيني ❁

ò

❁
نواف اأبو الهيجاء
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�لغازية م������ن �إثم �ملنع و�حل�س������ار و�لتحرمي 

و�لتلفيق و�مل�سادرة؟

هل �أكتب ما حتفظه خالياي، ومن بعدي 

يف )جيناتي �لور�ثي������ة( عن جينات �أجد�دي 

هل-  �لور�ثي������ة. �إنه������ا يف �لن�سيج �لع������ام لالأ

أكانو� ظلو� فيه������ا بعد �حتاللها )�حلديث(،  �

�أم غادروه������ا �إىل �ملنايف �رصق������اً وغرباً -فما 

غربو� عنها ول �رصقو�. �إنها يف �لن�سغ، ومابن 

أنا و�أنت وكل حي يخفق قلبه  �ل�سلوع.. �إنها �

ميان بها و�لعرت�ف بها وجود�ً للحقيقة  بالإ

و�ل�سالم و�لعد�لة، و�ل�سع������ور بها حياة تعرب 

ع������ن ذ�تها يف �لع�سور كلها ويف �ملو�جع كلها 

أي�ساً. �

أبح������ث عنها وه������ي حتم������ل ��سم  ه������ل �

أور�ساليم( -مدينة �ل�سالم- �لكنعانية- قبل  �(

�أكرث من خم�سة �آلف من �ل�سنن قبل �مليالد؟ 

�أم عنها وهي حتمل �ل�سم ذ�ته )عربيا( -�أي 

أور�سليم- �لبيت �ملقد�س؟ �

أ�أبحث فيها عن �ليبو�سين -�لكنعانين  �

أ�سموها )يبو�سا( يف عام، 2500  �لعرب �لذين �

أم �أبحث عنه������ا وهي ت�سبح  قب������ل �ملي������الد؟ �

ول للطامعن باملجد  عل������ى و�لأ )�لهدف( �لأ

و�ملعايل: من �لفر�عنة �إىل �لفر�س ومن �لفر�س 

�إىل �ليونانين وم������ن �ليونانين �إىل �لرومان 

وم������ن �لروم������ان �إىل �ملغ������ول؟ وقب������ل هوؤلء 

وبعدهم -تظل هي �ملنارة و�لهدى- و�ل�سالم 

�مل�سلوب عليها- عرب �أزقة �لتعذيب و�لرف�س 

و�جلرمي������ة؟ كم عاماً حكمها )�ليهود(؟ لي�س 

أن������ا �أحفظ �لرقم منذ  أك������رث من 73 عاماً - � �

كنت يف �لثانية ع�رصة من �لعمر ويف �لتف�سيل 

حكمها د�ود �أربعن عاماً و�بنه �سليمان ثالثة 

وثالثن عاماً. لي�س �أكرث.

و�لحتاللت..  �لهجم������ات  عليها  تتالت 

لكنها بقي������ت �لقد�س �ملقد�سة: �أوىل �لقبلتن 

وثال������ث �حلرمن �ل�رصيف������ن - وهي بالذ�ت 

ن�ساين  �سالم������ي �لإ م������ل �لعربي �لإ �سهادة �لأ

�رص�ء و�ملعر�ج(- م�رصى �لر�سول  )يف ليل������ة �لإ

�لعربي حممد )�سلى �هلل عليه و�سلم(- وهي 

حتمل يف كل �خلاليا �سيح������ات �آلم �ل�سيد 

�مل�سي������ح- وج������ر�ح �ملد�فعن عنه������ا يف وجه 

�لغ������ز�ة - وهي من �سمد حت������ى �ليوم �أمام 

أق������ر�أ يف �سطرها على  أنا � كل �لهجم������ات- و�

)�ل�سخ������ر يف �لقلع������ة - كي������ف �أن �أجد�دي 

يوبي(-  حاربو� وحرروها مع �سالح �لدين �لأ

�حتلها �حلاملون مبفاتي������ح �لعامل و�لهيمنة - 

با�سم �حلرب �ل�سليبية �أو �حلروب �ل�سليبية 
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وذ�قو� �لهزمية و�ملر�رة وحتررت �لقد�س يف 

ع������ام 1178 للميالد ومرة �أخ������رى بعد وفاة 

�سالح �لدين �لنا�رص يف 1244 على يد �مللك 

أي������وب. ثم ظلت حتت  �ل�سال������ح جنم �لدين �

�إىل �ندحار  �سالم������ي-  �حلكم �لعرب������ي -�لإ

�لدول������ة �لعثماني������ة وو�س������ع فل�سطن حتت 

�لو�ساي������ة �لربيطانية )�ساحب������ة وعد بلفور( 

�سيل������ة يف �سياغ������ة )معاهدة  و�مل�سارك������ة �لأ

تق�سيم �لوطن �لعربي �سايك�س-بيكو -عامي 

ين ل�ست باحثاً  1916-1917 على �لتو�يل( ولأ

�أكادميياً فال ت�ساألوين )من �أين ح�سلت على 

هذه �ملعلوم������ات �ساأقول لكم. نحن يف ع�رص 

�ملعلومات كما �أن عل������ى كل فل�سطيني، على 

كل عرب������ي، على كل م�سل������م، على كل �إن�سان 

يبح������ث عن �لعد�لة و�حلرية و�ل�سالم �أن يلم 

بتفا�سي������ل تاريخ �لع������امل - فتاريخ �لقد�س - 

ن�سان يف  فل�سطن هو تاريخ �لدنيا - فعل �لإ

�لزمن- منذ �لكتابة ومنذ �لقر�ءة ومنذ تفتح 

دمغة عل������ى حقيقة )�لنتم������اء - للمكان  �لأ

ومن ثم �إطالق �سف������ة �لوطن على �ملكان(- 

فذي هي �جل������ذور �لفعلية لعملية �ل�سريورة 

�لتاريخي������ة �لب�رصي������ة - �إن �مل������كان ي�ستق������ي 

قد�سيته من كل ما يعنيه ل�ساكنيه ومن كل ما 

يفعله �ساكنوه له - من تلك �لعالقة �حلميمة 

ن�سان ومكانه – وطنه. �لتالحمية بن �لإ

اأين اأبحث -اإذًا- عن القد�س؟

�أبحث عنها يف )ع������ن حو�س(- م�سقط 

أ�سي؟ �أبحث يف ثر�ه������ا وح�ساها، و�أبحث  ر�

يف �سباره������ا ويف خروبها �لفريد �لعزيز ويف 

زيتونها ويف �ل�سقوق �لكثرية ل�سخورها وهي 

تتح������در �إىل حيث �ل�ستق������ر�ر ل�سق حيفا - 

فتلح�س مياه �لبحر �ملتو�سط بقايا �ل�سخور 

�ملن�سه������رة من )�لكرمل( ن������زولً حتى �تقاد 

�لق������رى �مل�سهورة )جبع و�ج������زم وعن غز�ل 

و�لط������رية و�لطنط������ورة و�مل������ز�ر وحت������ى بلد 

و�لد�لي������ة وع�سفيا( �أبحث ع������ن �لقد�س يف 

أم ميتاً- فهو  �لرثى �لذي �إلي������ه �أهفو - حياً �

أب������ي وجدي وجد  م������ا حملني وهو ما حمل �

ج������دي �إىل ما قب������ل �آلف �ل�سنن �أبحث عن 

أ�سي  �لقد�������س �لتي ماذهبت �سورته������ا من ر�

وىل و�عياً عام 1961،  أن������ا �أزورها للمرة �لأ و�

أنا  فم�سي������ت يف �سو�رعه������ا وبكيت فرح������اً و�

ق�سى و�أقف قبالة )�لقبة(  �أدخل �مل�سجد �لأ

�������رص�ء و�ملعر�ج -  - و�أمتل������ى فيها �سورة �لإ

أنه������ا مدينة �سالم قطع������ه �إرباً �إرباً  أتذكر � و�

أولئك �ملحتلون �لغا�سبون -�لذين  باحلر�ب �
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كانو�- يف ذلك �حل������ن- قد �حتلو� )�جلزء 

�لغرب������ي( من �ملدين������ة �ملقد�س������ة - وو�سعو� 

�سالك �ل�سائكة وبو�بة  بينها وبن �ل�رصقية �لأ

)مندلبوم(.

أبح������ث عن �لقد�س يف )�سف������ر �لتكوين(  �

أبي  ويف �أي �إ�سح������اح؟ �أبحث عنها يف عيني �

وهو يقول -يف �ملر�������س �لنهائي- )ترجعون 

على �لبالد حن يحب بع�سكم بع�ساً( وكلمة 

أو لفظة )�لبالد( عند �أهلنا و�أجد�دنا تعني  �

أي�ساً  )�لوط������ن - فل�سطن( - وكان������ت تعني �

)بالد �ل�سام( فلقد كان جدي يقول يل )كنت 

�أركب ح�ساين و�أج������وب كل هذي �لبالد من 

أم �لزينات - �إىل �سور  هن������ا )ق�ساء حيفا - �

و�سيد� وبريوت �إىل �ل�سام- ومن هناك كنت 

�أحيان������اً �أحترك �إىل حلب(- هذ� �لكالم كان 

يف نهاي������ات �لع�رصيني������ات و�لثالثينيات من 

�لقرن �لع�رصين.

و�لدلل������ة �أن )�ل�سيخ ع������ز �لدين �لق�سام 

أنه �س������ار قائد�ً  كان �سوري������اً - م������ن جبلة( و�

ورم������ز�ً من ق������ادة ورموز �لن�س������ال �لوطني 

أو�ئل �لثالثينيات من �لقرن  �لفل�سطيني يف �

أبح������ث ع������ن �لقد�������س يف �بت�سامة  �ملا�س������ي �

�غت�سبت م������ن على �سفتي طفلة وهي ت�سهد 

وح�سية �جلناة �ملدججن باحلقد و�جلرمية 

�أبحث عن �لقد�س يف �لتكوين �حلي لل�سعب 

مة �لعربية. لي�ست �لقد�س  �لفل�سطيني - و�لأ

أزق������ة؟ لي�ست جم������رد رقعة  أبني������ة و� جم������رد �

أ�سباب �لفناء  جغر�في������ة، �إنها �حلياة ت�سارع �

فناء ونزعة �ل�رص و�جلرمية لكي  وعو�مل �لإ

تبقى �لقطعة �لتي جعلها �هلل مباركة وبارك 

أنا �أبحث عن �لقد�س �ليوم  أبد�ً_ � )حولها( �

أم فل�سطيني������ة حتاول �أن تهدهد  يف ترنيمة �

أو ينعم بالنوم-  طفلته������ا �أو طفلها لكي تنعم �

يف ظ������ل �لت�رصد و�حل�س������ار و�جلوع و�لعري 

مل و�لعودة  - �إنها �أرجوحة �لذه������اب �إىل �لأ

ر�س باخل�رصة،  م������ل - كي متتل������ئ �لأ �إىل �لأ

ولكي تعود �لبهج������ة �إىل �حلز�نى و�لثاكالت 

و�ملحرومات من نعمة )�لوطن(.

يف �خليم������ة )�لفل�سطيني������ة( �لتي تطارد 

فئدة  �لفل�سطيني منذ �ستن عاماً ما تعلق �لأ

�إل بالقد�س -�لوطن- فالقد�س لي�ست جمرد 

أ�سو�ر ول  مدينة - ول هي جمرد ج������در�ن و�

هي �س������و�رع وجماري، �إنه������ا �لطلقة �لكربى 

خرية للحظة �لولدة وقد �متدت يد �لغز�ة  �لأ

هة و�إنهاء �ملولود  م حماولة خنق �لآ �إىل فم �لأ

قبل �لولدة �أو يف حلظتها بل وقطع )�ل�رّصة( 

فور�ً.
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أ  أكت������ب عن تاريخ �لقد�������س.. �أقر� أنا ل � �

تاري������خ �لقد�������س يف تاريخ������ي �ل�سخ�س������ي، 

حيث �رصدت من بع������د )�لبالد( �ست مر�ت، 

وتغريباتي رمبا كّن �أخف وطاأة من تغريبات 

أ�سقاء و�أولد عمومة وخوؤولة _  �أخ������وة يل و�

أم������ي وهما يحلمان  لق������د تويف �أبي وتوفيت �

أنفا�سهما و�حت�سنت �أجد�ث  باأر�س �كتنزت �

�أجد�دهما - وحلم������اً بالقد�س حتى �للحظة 

أنق������ل �حللم منهما �إىل  أنذ� � خ������رية - وها � �لأ

حفاد كيف لن������ا �أن نناأى بالذ�ت  ولد و�لأ �لأ

عن �لذ�ت - وبالروح ع������ن �لروح، وباحلياة 

�سيل لها؟ عن �ملجرى �لأ

أيام ج������اءين هاتف م������ن )�ل�سويد(  قبل �

حيث رحل������ت �سقيقتي و�أ�رصته������ا �إىل هناك 

بو�ساطة )�ملفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لالجئن( 

- من خميم عل������ى �حلدود �لعر�قية - كانت 

�لكلمات باكية - بل �إنها رمبا ف�سلت �لبقاء 

يف �خليم������ة على �لنتق������ال �لبعيد جد�ً عن 

أنا مل �أولد يف  )�لبالد( - كانت تقول: �سحيح �

أزر )�لقد�س(  �لب������الد ومل �أر )عن حو�س( ومل �

لكن������ي �أح�س �أن ثمة فر�غاً موغاًل وكبري�ً يف 

روحي لميكن �أن ميتلئ �إل بكم وبالبالد.

هذ� �لفر�غ �ملوح�س يف �لنف�س �لفل�سطينية 

- حتى تل������ك �لتي م������ا ر�أت �لقد�س عيناها 

وما عا�ست يف �أر�س فل�سطن حلظة و�حدة 

- حيث ول������دت يف �ل�ستات، هو �ملد �لعظيم 

لطوفان �حلقيق������ة �لفل�سطينية - �لعربية - 

أبد� عل������ى �لغز�ة وعلى  تل������ك �لتي �نت�رصت �

�لعابري������ن منهم )و�لقاعدين( عق������ود�، �إنها 

�حلقيقة �لت������ي طريت عن �سخرتنا �ملقد�سة 

أثار عا�سفة حملت د�ئماً غبارها  أثر من � كل �

�سفر: هذ� �لفر�غ �ملوح�س هو �لذي يعرب  �لأ

عن نف�سه برف�س �لتوطن و�لتعوي�س وحياة 

�لت�������رصد و�ملهانة، هو ذ�ته �لذي هزم جيو�س 

�لغز�ة بالفد�ء، وهو من ت�سدى و�نت�رص على: 

�لرومانين و�ليونانين و�لفر�س و�ل�سليبين 

و�ملغول يف ه������ذ� �لفر�غ �لهائ������ل �أفت�س عن 

�لقد�س فلي�س �إل ه������ي �لتعبري �حلار �ملفعم 

باحلي������اة ع������ن عودتي �إىل �حلي������اة يف )عن 

حو�س( ويف فل�سط������ن كلها )من بحرها �إىل 

�لنهر(- وحيث )�لقد�س(. 

¥µ
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أربعة قرون بد�أت من  �سغلت �حلروب �ل�سليبية �سد �لوطن �لعربي قر�بة �

أو�خ������ر �لقرن �خلام�س ع�رص �متد  أو�خ������ر �لقرن �حلادي ع�رص �مليالدي �إىل � �

فيها �ل�رص�ع، وتو�لت �حلمالت �لع�سكرية �ل�سليبية �إىل بالد �ل�سام و�ملقد�س 

تر�ك �ل�سالجقة �لقوية  �سالمية فدول������ة �لأ حو�ل �جلبهة �لإ وم�������رص  نظر�ً لأ

�نق�سم������ت �إىل عدة دول بع������د وفاة �ل�سلطان ملك�ساه ع������ام )485ه�/1092م( 

وذهبت قوتها و�أ�سبحت �أربع ممالك بدلً من و�حدة، فظهرت �سلطنات فار�س 

دب اجلغرايف الفل�سطيني الأ

دعوة مبكرة للتحرر

اأديب وباحث �سوري ❁

ò

❁
اد الذاكري د. حممد ف�ؤ
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وكرمان و�لعر�ق و�ل�سام م�ستقاًل بع�سها عن 

بع�������س، و�أ�ساب �خلالفة �لفاطمية �ل�سعف 

و�لنهيار ومنيت باأزمات �قت�سادية وجماعات 

جعلتها غري قادرة على �لتم�سك �أمام �أطماع 

�ل������وزر�ء وجتل������ى ذل������ك يف عه������د �خلليفة 

�مل�ستن�رص باهلل �لذي د�مت خالفته 58 �سنة 

)1036-1094م( وكان عهده مليئاً بالكو�رث 

وبئة. �لتي ن�ساأت عن �ملجاعات و�لأ

و�أ�سبحت بالد �ل�س������ام منطقة نز�ع بن 

�لفاطمي������ن و�ل�سالجقة من������ذ �سنة 463ه�/

1070م، و�إىل جان������ب �ل�سالجقة �لذين كانو� 

ي�سيطرون عل������ى �ل�سمال و�لفاطمين �لذين 

جز�ء �جلنوبية من  كانو� ي�سيط������رون على �لأ

ب������الد �ل�سام، كان������ت بالد �ل�س������ام �لد�خلية 

أة �إىل مقاطعات عليها عدة زعماء من  جم������ز�

�لعرب يتمتعون با�ستقالل كلي.

حتركت جم������وع �ل�سليب������ن من بالدهم 

أ�سو�ر  يف ع������ام )1097م-490ه�( وو�سل������و� �

بي������ت �ملقد�س يف )1099م/ 492ه�( و�سددو� 

�حل�سار عليه������ا وخ�سو�ساً بعد �أن و�سلتهم 

م������د�د�ت عن طريق �لبحر، ودخلوها بعد  �لإ

�أن �رتكبو� فيها مذبحة رهيبة ذكرها �أكرث من 

حد�ث �ملاأ�ساوية  موؤرخ �سليبي عا�رص تلك �لأ

و�ساهدها، ثم �رصع������و� يف و�سع خطة لفتح 

باقي مدن فل�سطن ومتَّ لهم ذلك.

هذه �ل�س������ورة �لقامت������ة ل تعك�س متاماً 

مر، فق������د ظلت �لرو�بط �لثقافية  حقيقة �لأ

أقالي������م �لوطن �لعرب������ي رغماً  قائم������ة ب������ن �

�سالم������ي �إىل عدد من  من �نق�س������ام �لعامل �لإ

�لوحد�ت �ل�سيا�سية، وكان با�ستطاعة �لعلماء 

و�لرحالة �لنتق������ال دون �أي �سعوبة من بلد 

�إىل �آخر و�أن ميكث������و� �أمد�ً طوياًل �أو ق�سري�ً 

أو  ماكن دون �إح�سا�س بالغربة � يف خمتل������ف �لأ

بتغري كبري يف �لو�سط.

دب اجلغرايف الفل�سطيني: الأ

وظهر لدينا �أدب جغر�يف ذو طابع دعائي 

�رتب������ط �رتباطاً وثيقاً عل������ى جميع �ملر�حل 

بنمو حرك������ة )�لتحرير( �لتي ترجع �إىل عهد 

يوبي( وتنتهي بتحرير عكا  )�سالح �لدين �لأ

وطر�بل�س يف عام )1291(م.

دب �جلغر�يف  �سارة �إىل �أن �لأ ل بد من �لإ

يعك�س جمي������ع �أوجه �لن�س������اط �لجتماعي، 

باعتب������اره يقدم �س������ورة متكامل������ة �جلو�نب 

للتطور �لثقايف للح�سارة �لعربية و�رتباطها 

�سالمية. بالتو�سع �لقت�سادي للح�سارة �لإ

�سالمي  ومل يقت�رص على و�س������ف �لعامل �لإ
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وحده بل زودنا مبعلومات ل ي�ستهان بها عن 

جميع �لبالد �لتي و�سلها �لرحالة �مل�سلمون 

أو �لت������ي جتمع������ت لديهم معلوم������ات عنها،  �

وذلك بال�سورة نف�سها �لتي و�سفو� بها بالد 

حي������ان متثل �ملادة  �س������الم، ويف بع�������س �لأ �لإ

�جلغر�فية �لعربي������ة، �مل�سدر �لوحيد و�لهام 

يف معرفتنا بقطر ما خالل حقبة معينة من 

تاريخه، �إىل مرحلة جعلت �مل�ست�رصق �ملعروف 

)تيودور نولدكه( يقول:

»�إن �جلغر�في������ا يف �أكرث م������ن ناحية هي 

دب �لعربي«  ك������رث �إ�رص�ق������اً يف �لأ �جلانب �لأ

حيث تب������ن من خالل �لدر��س������ات �حلديثة 

�سع������ة �ملعارف �جلغر�فية ل������دى �لعرب �لتي 

جت������اوزت ب�س������ورة �أكيدة ح������دود �لعامل كما 

عرفه �ليونان.

أ�سا�سين يف  و لبد من تو�سيح �جتاهن �

دب �جلغ������ر�يف �لعربي، يع������ود �إىل تقاليد  �لأ

ول يهتم بالعلوم �لدقيقة  قدمية، فالجتاه �لأ

باملعنى �لذي نق�سده حالياً مثل:

�جلغر�في������ا �حليو�ني������ة ومتثل������ه كت������اب 

�حلي������و�ن للجاحظ، و�جلغر�في������ا �لو�سفية 

و�أطلق عليه������ا ت�سمية )�مل�سال������ك و�ملمالك( 

وترتبط �رتباطاً وثيق������اً بق�س�س �لرحالت، 

�جلغر�فيا �لتاريخي������ة، �جلغر�فيا �لريا�سية 

عر��س وعلم  ط������و�ل و�لأ ويقابله������ا عل������م �لأ

تقومي �لبلد�ن، �جلغر�فيا �لفلكية وغريها.. 

دب  خ������ر يويل وجهه �سط������ر �لأ و�لجت������اه �لآ

�لفن������ي وق������د �أدرك �ملوؤلف������ون �لع������رب ذلك 

�مل������زدوج لعلم �جلغر�في������ا و�رصحوه  �لطابع 

بدق������ة يف ت�سنيفهم للعل������وم، وهكذ� تقابلنا 

�لر�سال������ة �لعلمية يف �لفل������ك و�لريا�سيات، 

كما ت�سادفن������ا �ملد�خل �لعملية �لتي و�سعت 

من �أجل عمال �لدو�وين وجمهرة �مل�سافرين 

أدبية فنية ر�ئعة، �سيغت  ونلتقي فيه بنماذج �

بال�سجع �أحياناً تكمن فيها �ملتعة و�لفائدة.

وبنظ������رة فاح�س������ة للم�سنف������ات �لت������ي 

دب )�لفل�سطين������ي( يف �لف������رتة  عاجل������ت �لأ

يوبي(،  �لتي ت�سب������ق عهد )�سالح �لدي������ن �لأ

نالحظ �أن فل�سط������ن نف�سها ل تذكر َكاإقليم 

م�ستقل بل ترد �سم������ن جمموعة بالد �ل�سام 

بحدوده������ا �لطبيعية �ملعروف������ة وخري مثال 

عالم  عل������ى ذلك م�سنف يحمل عن������و�ن )�لأ

بف�سائ������ل �ل�سام ودم�سق وم������ا ذكر فيها من 

ث������ار�ت و�لبقاع �ل�رصيف������ة( للموؤلف )�أبي  �لآ

�حل�سن علي �لربعي( �لذي مت تاأليفه حو�يل 

عام )435ه�������/1043م(، ولبد من ذكر علم 

م�سه������ور هو )حمم������د بن �أحم������د �ملقد�سي( 

�لذي تويف ح������و�يل )390ه�/100م( وينتمي 
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�رص �لعربية �لكربى �لتي �سكنت  �إىل �إحدى �لأ

)�لقد�س( غري �أن �سيغ������ة )�ملقد�سي( و��سعة 

�لنت�س������ار وهناك �أكرث من ع������امل وموؤلف يف 

�لرت�ث �لعربي يحملون ذ�ت �للقب، ونتيجة 

لرحالت������ه �لو��سع������ة و��ستفهامات������ه �لعديدة 

ربعن �أن  ون�ساط������ه �جلم، ��ستطاع يف �سن �لأ

يوؤل������ف كتابه �ملعروف : )�أح�سن �لتقا�سيم يف 

قاليم( وه������و يذكر منهجه �لعلمي  معرفة �لأ

يف �لتاأليف:

)فانتظم كتابنا هذ� بثالثة �أق�سام �أحدها 

م������ا عايناه و�لث������اين ما �سمعن������اه من �لثقات 

و�لثال������ث ما وجدن������اه من �لكت������ب �مل�سنفة 

يف ه������ذ� �لب������اب وغريه( كما ي�������رصد حكايته 

�مل�سه������ورة للمغامر�ت �لتي مرت عليه خالل 

أ�سفاره وجتو�ل������ه و�مل�ساعب و�ملخاطر �لتي  �

تعر�������س له������ا )و �أ�رصفت م������ر�ر�ً على �لغرق 

وقطع على قو�فلنا �لطرق وخدمت �لق�ساة 

و�لوزر�ء  �ل�سالط������ن  وخاطب������ت  و�لك������رب�ء 

و�ساحبت يف �لطرق �لف�ساق وبعت �لب�سائع 

�س������و�ق و�سجن������ت يف �حلبو�س و�أخذت  يف �لأ

عل������ى �أين جا�سو�س، وعاينت حرب �لروم يف 

�ل�سو�ين و�������رصب �لنو�قي�س يف �لليايل ويرى 

�لعامل )كر�مر�س Kramers( �أن )�ملقد�سي( 

أك������رث �جلغر�في������ن �لعرب قيم������ة، بل ويبلغ  �

�حلما�س من جان������ب �مل�ست�رصق )��سنرب جنر 

Sprenger( فيعت������ربه )�أكرب جغر�يف عرفته 

�لب�رصية قاطبة(.

دب  ويف مر�حل زمنية تالية من تطور �لأ

�جلغر�يف �لفل�سطيني تظهر م�سنفات حتمل 

عناوي������ن )�لقد�س( ب�س������كل م�ستقل �ساأنها يف 

هذ� �س������اأن )دم�سق( مث������ل م�سنف )ف�سائل 

بي �ملعري �مل�رصف بن  بيت �ملقد�س و�ل�سام( لأ

�ملرجي بن �إبر�هيم �ملقد�سي �لذي عا�س يف 

نهاية �لقرن �خلام�������س �لهجري �أي �حلادي 

ع�رص �مليالدي وبح�سب )كر�ت�سوفك�سي(:

أ �لعر�س بتاريخ موجز لبيت �ملقد�س  )يبد�

�لقدمي������ة وفتح �لع������رب له������ا يف عهد عمر 

وبن������اء عبد �مللك يف �حلرم ويلي هذ� �لكالم 

على ف�سائ������ل �لقد�������س وف�سائ������ل �ل�سالة 

فيها، وين�سب �لعر�س يف جوهره على �رصد 

حاديث �لنبوية �لتي قيلت يف ف�سل �لقد�س  �لأ

وهو منهج �كت�سب رو�جاً كبري�ً لدى �ملوؤلفن 

�لتالن(.

ثم يقابلنا عن������و�ن �لقد�س منفرد�ً قائماً 

بذ�ت������ه يف م�سن������ف �آخر ه������و )ف�سائل بيت 

ألفه حو�يل )500ه�/1106م(،  �ملقد�س( �لذي �

أبو بكر بن حممد �بن �أحمد �لو��سطي، وتربز  �

أبو  �سخ�سية كبرية كاملوؤرخ �لد�عية �مل�سهور )�
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�لف������رج عبد �لرحمن بن �جل������وزي( �ملتوفى 

ع������ام )597ه�������/1200م( �ل������ذي جع������ل من 

ق�سي������ة حترير فل�سطن وبي������ت �ملقد�س من 

لدعوته ومو�سوعاً  بر�ثن �ل�سليبين ن�ساطاً 

خلطب������ه ور�سالته )ف�سائ������ل �لقد�س( جمرد 

ف�سل من م�سنفه �لكب������ري )مثري �لغر�م �إىل 

�ساكني �ل�سام( ولك������ن حفيده وتلميذه �ملوؤرخ 

)�سب������ط �بن �جلوزي( �ملتوف������ى عام )654ه� 

/1257م( مل يتوقف بدع������وة �أهل دم�سق �إىل 

جهاد �لفرجنة. بل ��سرتك بنف�سه على ر�أ�س 

حملة ع�سكرية موفقة على مدينة نابل�س.

ويف نف�س �لوقت ظه������رت �أ�رصة دم�سقية 

��سته������رت مبوؤرخيه������ا ه������ي )بن������و ع�ساكر( 

و�حده������م هو )�لقا�سم ب������ن ع�ساكر( �ملتويف 

عام )600ه�������/1203م( وقد تبع خطا و�لده 

فا�ستغ������ل بالوع������ظ �لدين������ي بدم�س������ق وز�ر 

�لقاهرة و�لقد�س حيث قر�أ على م�سامع �لنا�س 

فيها م�سنفه �لذي نال رو�جاً كبري�ً )�جلامع 

ق�سى(  �مل�ستق�س������ى يف ف�سائل �مل�سج������د �لأ

وذل������ك يف عام )566ه�������/ 1200م(، ولنا �أن 

نت�سور م�ساعر �لغبطة و�ل�رصور لدى �لعامة 

وهم يعي�سون يف �ملقد�س �ملحررة وقد م�سى 

على حتريره������ا �أكرث من ع�رصي������ن عاماً من 

�أيدي �ل�سليبين و�مل�سنف �ملذكور �أو�سك �أن 

�سا�سي جلميع من عاجلو�  يكون �مل�س������در �لأ

�لكتابة عن �ملقد�س حتى �لقرن �لر�بع ع�رص 

�ملي������الدي و�زده������ر �أدب جغ������ر�يف ذو طابع 

دعائ������ي بفل�سطن و�ل�س������ام و�رتبط مب�سري 

بيت �ملقد�������س وحروب �س������الح �لدين، ومن 

أو  �جلائ������ز ��سرت�ك علماء م������ن �أ�رصة و�حدة �

من مدر�سة و�حدة يف معاجلة مو�سوع معن، 

مثل تاج �لدين عبد �لوهاب �ل�سبكي �ملتوفى 

)1327-1370م( و�لذي �سبقه قريبه )�أمن 

�لدين �أحمد بن حمم������د( يف تاأليف م�سنفه 

ن�س بف�سائل �لقد�������س(. �أما )تاج  )كت������اب �لأ

�لدين عبد �لوهاب فهو من مو�ليد �لقاهرة 

وموؤلفه عن فل�سطن ميكن حتديد مو�سوعه 

من �لعنو�ن هو )�لرو�س �ملغر�س يف  ف�سائل 

�لبي������ت �ملقد�س( وكان م�س������در�ً لقتبا�سات 

هائلة منقولة عنه يف �أدب فل�سطن.

التخ�س�س يف امل�ساألة الفل�سطينية:

يف �لقرن �لثامن �لهجري ظهر جغر�فيون 

أل������ة �لفل�سطينية منهم :  تخ�س�س������و� يف �مل�سا

�أحم������د بن حممد �ملقد�س������ي �ملتوفى يف عام 

)756ه�������/ 1364م( وقد ��ستغ������ل بالتدري�س 

ملدة طويل������ة بالقد�س ولكنه ت������ويف بالقاهرة 

ويحم������ل م�سنفه �لذي �أمته يف عام 752ه�/ 

1321م، عنو�ن )مثري �لغر�م �إىل زيارة �لقد�س 
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ول  و�ل�سام( و�لكتاب ينق�س������م �إىل ق�سمن �لأ

يف ف�سائ������ل �ل�سام وفل�سط������ن عامة و�لثاين 

ق�سى خا�سة ويف �سري  يف ف�سائل �مل�سجد �لأ

بع�������س �ل�سخ�سيات �لتي �رتب������ط ��سمها به 

ولكن �لهتم������ام بامل�سائل �لفل�سطينية مل تعد 

أو �أ�سحاب  وقف������اً على �أهل �ل�س������ام وحدهم �

�جلغر�فيا و�لطبوغر�فيا، بل �سارك �لفقهاء 

بن�سيبهم مثل �لفقيه �لكبري )حممد بن بهادر 

�لرتكي �مل�رصي �لزرك�سي( �ملتويف )794ه�/

1392م( وقد تلقى تعليمه بالقاهرة ودم�سق 

وحلب، و�إىل جانب موؤلفاته �لفقهية �لعديدة 

له ر�سال������ة بعنو�ن )�إع������الم �ل�ساجد باأحكام 

�مل�ساجد( ومن �جلل������ي �أن �لقد�س قد فازت 

مبكانة كربى يف تلك �لر�سالة.

خر هو )�سهاب �لدين �أحمد  و�لفقي������ه �لآ

�بن حمم������د �لقفه�س������ي �مل�������رصي( �ملتوفى 

أ�سهر كذل������ك مبوؤلفاته  )808ه�������/1405م( و�

�لفقهي������ة وموؤلف������ه )ت�سهي������ل �ملقا�سد لزو�ر 

�مل�ساجد( يتكلم عن فل�سطن ب�سكل عام.

ق������رب نهاية �لق������رن �لتا�س������ع �لهجري، 

و�سلن������ا كتاب )�حت������اف �لخ�س������ا بف�سائل 

ق�سى(، وهو و�إن كان يف جوهره  �مل�سج������د �لأ

ق�سى، كما يوؤكد  تاريخاً وو�سفاً للم�سجد �لأ

أبعد من  ذلك عنو�نه �إل �أن ف�سوله �لثمانية �

�أن تقت�رص على ذلك �ملو�سوع وحده، فاإن به 

ف�سولً يف �لدعاية �ل�رصفة تدعو �إىل زيارة 

فل�سط������ن و�إىل �إنفاق �ل�سدقات يف �ملو��سع 

�ملقد�سة بها، كما يوجد به �أق�ساماً خم�س�سة 

�سالمية �ملرتبطة ببيت �ملقد�س  للق�س�س �لإ

�������رص�ء و�ملعر�ج. وهو يتح������دث باإ�سهاب  كالإ

ع������ن �لر�س������ل �ملختلفن وم�ساه������ري �لرجال 

�لذين �أقامو� بفل�سطن، كما و�إنه يويل عناية 

خا�سة لتاريخ �إبر�هيم �خلليل و�إقامته ببالد 

�لعرب مع �بنه �إ�سماعيل، ول�سك �إن معرفته 

باحلجاز ق������د �أعانه على �ختيار مادته لهذ� 

أنبياء �لتور�ة )�لعهد �لقدمي(  أم������ا � �ملو�سوع. �

�ساطري  فيعر�س تاريخهم عن طريق تو�سيح �لأ

من ناحية، ث������م  يفرد �أق�ساماً م�سهبة للكالم 

على ح������ربون )�خلليل( وقرب مو�سى وم�سجد 

آثار  موي( كما ل يهمل �لكالم عن � دم�سق )�لأ

ومو��س������ع �ل�سام �مل�سه������ورة، وتبقى فل�سطن 

�سا�سي خالل جميع �سفحات هذ�  �ملحور �لأ

دب �جلغر�يف. �لأ

دب  آخ������ر موؤل������ف عرفت������ه �سل�سل������ة �لأ و�

�لفل�سطيني هو )جم������ري �لدين عبد �لرحمن 

بن �أحمد �لعليمي �لعمري( �ملتوفى )928ه�/

ن�س  1522م( وم�سنفه يحمل عنو�ن )كتاب �لأ

أو�سع  �جلليل بتاريخ �لقد�س و�خلليل( ويعترب �
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و�أحفل و�س������ف تاريخي طوبغ������ر�يف للمدن 

�لفل�سطينية، و�ملوؤل������ف )�لعليمي( �أ�سله من 

�لقد�������س لكنه تلقى تعليمه بالقاهرة ثم توىل 

من�س������ب �لق�ساء مبدن فل�سط������ن �ملختلفة، 

و�لكت������اب مرتب������ط يف جوه������ره باجلغر�فيا 

�لديني������ة وذل������ك على ط������ر�ز �لكت������ب �لتي 

تدعو �إىل �حل������ج ولكنه يف�سح �ملجال لتاريخ 

أ�سا�������س معاجلة �سري م�ساهري  �ل�سعوب على �

أربعة �أق�سام :  رجالها، وميكن تق�سيم������ه �إىل �

ول منه������ا يف و�سف �لقد�������س، و�لثاين يف  �لأ

ق�سى و�لكالم على مد�ر�س  و�سف �مل�سجد �لأ

أدي������رة فل�سط������ن ومدنه������ا، و�لثالث يحوي  و�

تر�جم �ل�سالطن و�لعلماء، �أما �لق�سم �لر�بع 

فيعالج �ل������كالم على تاريخ �ل������ولة ويختمه 

بتاريخ �سلطنة قاتيباي.

�سل������وب �لعلمي �ل������ذي �سار عليه  �أما �لأ

طار �لعام �لذي  �ملوؤلفون فال يخرج ع������ن �لإ

ح������دده )تق������ي  �لدي������ن �ملقري������زي( �ملتويف 

)766ه�/1364م( بقوله:

)�عل������م �أن عادة �لقدماء من �ملعلمن قد 

جرت �أن ياأتو� بالروؤو�س �لثمانية قبل �فتتاح 

كل كتاب وهي، �لغر�س، و�لعنو�ن، و�ملنفعة، 

و�ملرتب������ة، و�سحة �لكتاب، وم������ن �أي �سناعة 

جز�ء و�أي �أنحاء �لتعاليم  هو، وكم فيه من �لأ

�مل�ستعملة فيه(.

الف�سائل واملحا�سن:

كان �لعام������ل �مل�س������رتك ب������ن �مل�سنفات 

�سا�سي  �جلغر�في������ة �ملذك������ورة �هتمامه������ا �لأ

على �مل������دن �لكربى كدم�س������ق و�لقد�س وهو 

منط قدمي مع������روف يعرف ب������� )�لف�سائل( 

و)�ملحا�سن( �أي ذكر حما�سن �لبالد و�ل�سعوب، 

فعند �ل������كالم على مدين������ة �لقد�س كان يتم 

و�س������ف م�ساجده������ا �ملختلف������ة وحماماته������ا 

ومنتزهاتها و�حلديث عن قر�ها ومو��سعها 

أ�سجار فاكهتها،  �مل�سهورة باأزهارها ونباتها و�

مع تف�سيل طرق جمعه������ا وو�سائل ت�سويقها 

و�إير�د بع�س �لتفا�سيل �لتاريخية و�ملعمارية 

�س������ارة �إىل م������ن عا�س بها م������ن م�ساهري  و�لإ

�لرج������ال وع������ن مقابرها وما به������ا من قبور 

�سلوب �لكتاب������ي فال يخلو  أم������ا �لأ معروفة، �

�أحيان������اً من �لتكلف وتبدو عليه غلبة �ل�سجع 

و�ملح�سنات �لبديعة و�لت�سبيهات و�ل�ستعار�ت 

�ملبالغ بها وتنترث فيه �ل�ست�سهاد�ت �ل�سعرية، 

ولك������ن ميكن ��ستخال�س م������ادة علمية جيدة 

ومعطيات هامة.

أ�سباب  ولب������د م������ن �لتاأكيد باأنه توج������د �

خا�س������ة جعلت فل�سطن يف فرت�ت معينة من 

�سالمي باأجمعه،  �لتاريخ حمط �أنظار �لعامل �لإ

هذه حقيقة ل م������ر�ء فيها، ومن �لو��سح �أن 
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موؤلفي ه������ذه �مل�سنفات مل يكون������و� من �أهل 

فل�سط������ن و�ل�سام وحدها،بل كانو� �أي�ساً من 

�مل�رصين و�ملغاربة.

و�ل�سب������ب مع������روف فق������د كان������ت م�رص 

�ململوكية و�لبالد �لعربية �ملرتبطة بها، معنية 

�أولً بتحري������ر فل�سطن و�ملناطق �ملجاورة لها 

أيادي �ل�سليبين. من �

ه������ذه �حلرك������ة �لتحريري������ة ق������د تركت 

دبية منذ عهد  ثار �لأ �سد�ها يف عدد من �لآ

يوبي �إىل عهد حممد �لفاحت  �سالح �لدين �لأ

)�لعثماين(، وتتمثل باأن فل�سطن وجميع �أر�س 

�ل�س������ام ل ينازع يف �رصعيته������ا �أي منازع، �أما 

نبياء �لقدمية يف �لقد�س ومعابدها  مقابر �لأ

وم�ساجدها �لعتيقة فقد �كت�سبت قد��سة ل 

تفوقه������ا �سوى قد��سة مك������ة و�ملدينة �ملنورة، 

وحتريرها و�جب مقد�������س، �إ�سافة لتعريف 

�سالمية بتلك �لبالد وت�ساري�سها  �ل�سعوب �لإ

�جلغر�في������ة و�أو�ساعها �لتاريخية. ويف ذلك 

�حلن بد�أت تت�سكل وتنمو فكرة مفادها باأن 

بالد �ل�سام متتلك ت�سع������ة �أع�سار ثروة �لعامل 

باأجمعه، وعل������ى �لعرب ��ستغ������الل خري�تها 

أو �لتجارة،  نف�سهم �سو�ء يف جمال �لزر�عة � لأ

وهذ� ما حد� )باأبي �لبقاء عبد �هلل �لبدري( 

�ملتوفى )909ه�/1503م( �إىل تدوين م�سنفه 

نام يف حما�سن �ل�س������ام( قدم فيه  )نزه������ة �لأ

و�سف������اً مل�ساهد �ل�س������ام، و�أوىل �هتماماً �أكرث 

أنو�عها  زهار وفاكه������ة و�دي �ل�سام، معدد�ً � لأ

ومز�ياه������ا وفو�ئدها �لغذ�ئي������ة و�لعالجية، 

مبيناً ما يلقاه كل منها من �إقبال يف �لبلد�ن 

ح�سا�س بخطر  خرى، وميكن �لقول �إن �لإ �لأ

وروبي������ة �لت������ي تهدد  طم������اع �لأ �لغ������زو و�لأ

�سو�حل م�رص و�ل�سام كانت د�فعاً قوياً لتلك 

�مل�سنفات �ملبك������رة، وتكمن قيمتها يف �ملادة 

�لتي حتويها، ف������ال تقت�رص على �ملو�سوعات 

�لتي ذكرها، بل تعالج �أي�ساً م�سائل هامة يف 

ثار و�لطبوغر�فيا �أحياناً. جمال �لتاريخ و�لآ

وظهر يف بع�������س �مل�سنف������ات �رصباً من 

�لدعاي������ة �ل�رصيح������ة لزي������ارة �لقد�س حتى 

يف������وز �ملرء بح�س �ملثوب������ة و�ملكافاأة يف �لد�ر 

خ������رى، مثل )باع������ث �لنفو�������س �إىل زيارة  �لأ

�لقد�������س �ل�رصيف( للموؤل������ف )برهان �لدين 

�إبر�هي������م بن �لف������ركاح( �ملتوف������ى )729ه�/

1329م( وق������د ��ستغ������ل بالتدري�������س بدم�سق 

دب �لفل�سطيني  وز�ر م�رص، وتخ�س�س ب������الأ

وي������ورد يف كتاب������ه معطي������ات ذ�ت قيمة يف 

ثار �ملختلفة  جمايل �جلغر�فيا �لتاريخية و�لآ

ق�سى  حيث يب������د�أ من حلظة بناء �مل�سجد �لأ

و�ل�سالة فيه وما يف �حلج من بيت �ملقد�س 
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�إىل مك������ة من مز�يا ويف �أهمية �لزكاة يف بلد 

ماكن �ملقد�سة  كبي������ت �ملقد�س كما يهت������م بالأ

خ������رى يف �لقد�س، ولين�سى �إبر�ز ف�سائل  �لأ

مدينة �خللي������ل ومكانتها �ملتقدمة �إىل جانب 

بيت �ملقد�س و�لدعوة لزيارة فل�سطن.

�إن هذه �ل�سل�سلة من �ملوؤلفات متثل حدثاً 

مرموق������اً وجدي������ر�ً من وجهة نظ������ر �لتطور 

دب �جلغر�يف �لعربي كونها تتميز  �لعام ل������الأ

ب�سخام������ة عددها و�ت�ساع مد�ها وقد تركت 

دب �جلغر�يف،  طابعاً خا�ساً ممي������ز�ً على �لأ

و�زدهار �لتاأليف بغز�رة يف جمال �جلغر�فيا 

قليمية يف �ل�سام وفل�سطن هو �أمر طبيعي،  �لإ

أ�سا�سياً من �ملقاومة �لثقافية  فهو ميثل جانباً �

�سالمي �سد �حلمالت  أبد�ها �لعامل �لإ �لت������ي �

�ل�سليبية، وعاماًل مهماً على �سحذ �لنفو�س 

و�إثارة �لهم������م، و�إنه دور علمي ناجح يت�سابه 

ع������الم يف عاملنا �حلايل،  م������ع دور و�سائل �لإ

آنذ�ك. أكلها � و�لفرق �أن ثماره قد �أتت �

امل�صادر:
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أنه قبل �ست������ة �آلف �سنة، و�سع �لعرب �لكنعانيون  تُ�س������ري كتب �لتاريخ �إىل �

 Jeruslam وروبين �سا�������س لبناء مدينة �لقد�س �لتي تُ�سمى عند �لأ حجر �لأ

�سالمّية  و�لت������ي �أ�سبحت مدينة مقد�سة لدى �لديان������ات �ل�سماوية �لثالث: �لإ

ن �لقد�������س م�رصى �لر�سول حمم������د عليه �ل�سالة  و�مل�سيحّي������ة و�ليهودّي������ة، ولأ

و�ل�سالم )�ملعر�ج( �كت�سبت �أهمية خا�سة عند �مل�سلمن �لذين يعتربون �مل�سجد 

ق�سى �ملوجود فيها، عتبة �جلنة يوم �حل�ساب،  �لأ

ن �مل�سيحين ينتظرون جميء �مل�سيح �ملنتظر فيها، ينظرون �إليها، بكثري  ولأ

القد�س يف الفن الت�شكيلي

فنان وناقد واأكادميي )�سورّية(. ❁

ò

❁
د. حممود �شاهني
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من �لتقدي�س و�لتبجي������ل و�لحرت�م، غري �أن 

�لغ������ز�ة �ل�سهاينة �لقادمون من خمتلف بقاع 

�لعامل، يّدعون �ليوم، �أن هذه �ملدينة �لعربية 

�خلال�سة، عا�سمة كيانهم �لغريب �لقائم على 

�أر�س فل�سطن �لعربّية، ويجهدون لتقوي�س 

مقد�س������ات �مل�سلم������ن و�مل�سيحي������ن، وتغيري 

مالحمها، متهيد�ً لتهويدها وحتقيق زعمهم 

وه������ام و�خلر�فات،  �لباط������ل �لقائم على �لأ

باأنها عا�سمة بني �إ�رص�ئيل. 

تنه�������س �لقد�س على ع������دد من �جلبال، 

أبرزه������ا جبل )موري������ا( وهو �جلب������ل �لذي  �

يقوم عليه �حلرم �ل�رصي������ف �لذي تعلوه قبة 

�ل�سخرة �مل�رصفة، وعل������ى �سفحه من �جلهة 

ق�سى، وعلى  �جلنوبية، ينه�س �مل�سج������د �لأ

�سفح������ه من �جلهة �لغربي������ة، ينت�سب حائط 

�لرب�ق �لذي يقع علي������ه �سور �لقد�س �لقدمي 

ربع.  �ملحيط باملدينة �ملقد�سة من جهاتها �لأ

يعود تاريخ �إ�سادة قبة �ل�سخرة �إىل �لعام 

موي )عبد  691، حيث �أمر ببنائها �خلليفة �لأ

ق�سى  أ�ساد �مل�سجد �لأ �مللك بن مرو�ن( ث������م �

�لذي �أعيد بناوؤه عدة مر�ت فيما بعد. 

يرى )جورج مار�سيه( �أن �لطر�ز �ملعماري 

�لثم������اين لقب������ة �ل�سخرة، ماأخ������وذ من �لفن 

�مل�سيح������ي، فبع�س �لكنائ�������س �ل�سورية ذ�ت 

أو كني�سة  �ملخطط �ملركزي، ككني�سة ب�رصى، �

�ل�سعود يف �لقد�س، جند فيهما هذ� �لرتتيب 

روقة �ملحيطة بها،  �لعام �لقائم على �لقبة و�لأ

كانتو�س  وحتمل تيجاناً بديعة مزينة بورق �لأ

م������ن �لط������ر�ز �ليتودو�س������ي. �أما م������ا ي�سفي 

مظه������ر�ً �سديد �لبهاء  وعل������ى �لعمارة فيها، 

�لف�سيف�ساء ذ�ت �خللفية �لذهبية �لتي تزين 

كتاف �لتي  قو��س و�لأ عن������ق �لقبة، وبطون �لأ

تف�سله������ا، فهي �أعمال ذ�ت طبيعة بيزنطية، 

أو نُف������ذت من قبل فنانن �سورين تعلمو� يف  �

م�ساغل �لق�سطنطينية. 

أم������ا )د�فيد تالب������وت ر�ي�������س( فريى �أن  �

خمطط قبة �ل�سخرة، ميثل تو�سيعاً ملخطط 

كان قد ُطّور فيم������ا �سبق يف �لعامل �لبيزنطي 

أثناء ع�������رص )جو�ستاني������ان( يف كنائ�س مثل  �

كني�ستي �لقدي�س������ن )�رصجيو�س( و)باخو�س( 

� 537( وكني�س������ة  يف �لق�سطنطيني������ة )526 

)فيت������ايل( يف ر�فين������ا )526 � 547(. وكذلك 

يدي������ن د�خل �لقبة بالكثري، ل للفن �مل�سيحي 

أي�ساً لفن  يف �سوري������ة وفل�سطن فقط، ب������ل �

�لع������امل �لبيزنطي باملعنى �ل�سي������ق للت�سمية. 

عمدة وتيجانها ورفائد �جلدر�ن  لذ� فاإن �لأ

�لرخامّي������ة ل تكاد تتميز ع������ن �أمثالها مما 

يوج������د يف �إح������دى كنائ�������س �لق�سطنطينية. 

�سجار على  أ�سكال �أور�ق �لأ وبع�س ت�ساميم �

غلفة �ملعدنية للرو�فد �خل�سبية غالباً ما  �لأ

�س������كال �ملحلية منها �إىل  تك������ون �أقرب �إىل �لأ

�سكال �لبيزنطية �ملح�سة، بينما �لت�ساميم  �لأ
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خرى عليه������ا، كذلك ت�ساميم  �لزخرفي������ة �لأ

�لف�سيف�س������اء، تدين لب������الد فار�س �ل�سا�سانية 

بقدر ما تدين للفن �لبيزنطي. 

عل������ى نف�������س �له�سب������ة، يق������وم �مل�سجد 

موي  أي�س������اً �خلليفة �لأ ق�س������ى �لذي بناه � �لأ

أو �بنه �خلليفة �لوليد  عبد �مللك بن مرو�ن �

�لذي حكم م������ن )705 � 715م( و�ملوؤلف من 

جناح مركزي عري�س حت������ّده �أقو��س ترتكز 

على �أعمدة وعلى جانبيه جناحان �أ�سيق. 

يرى )جورج مار�سيه( �أن ترتيبات �مل�سجد 

ق�س������ى، مبا فيه������ا تلك �ملم������ر�ت �لثالثة  �لأ

�ملوجهة نحو �لعمق، ه������ي ذ�تها �لتي توجد 

يف �لبازيليك. وملا كانت من �أعمال معمارين 

حملي������ن، فهي تتالئم مع �لعب������ادة �مل�سيحّية 

�سالمّية،  أك������رث من تالوؤمه������ا مع �لعب������ادة �لإ �

ولكن بع������د �إ�سافة �ثني ع�������رص جناحاً على 

جنحة �ملركزّية �لثالثة، �أ�سبح هذ�  طريف �لأ

�حلرم ذ� تنا�سب يف �لعر�س �أكرث �نطباقاً مع 

�سالمّية.  متطلبات �ل�سالة �لإ

أم������ا )د�فيد تالب������وت ر�ي�������س( فريى �أن  �

�سل، كان يحمل �سكل  ق�سى يف �لأ �مل�سجد �لأ

قاعدة كبرية ذ�ت �أعمدة، وكان ميثل مفهوماً 

�سالمّية،  جدي������د�ً يف �لهند�سة �ملعمارّي������ة �لإ

رغ������م �أن �أعمدته وتيجانه������ا كانت بيزنطية 

فقد �أعيد ��ستعمالها حن �أعاد �لوليد �إ�سادة 

�لبن������اء، ولكن معظم ما ن������ر�ه �ليوم، �أتى يف 

أُدخلت عليه �لت�سليحات  وقت لحق، �إذ �إنه �

أو �ملهدي عام  �إما من قبل �ملن�سور عام 740 �

780. وم������رة ثانية من قبل �حلاكم �لفاطمي 

�لظاهر عام 1035. 

هذ�ن �ملعلمان �ملعماريان �لبارز�ن، �ختزل 

)�لقد�������س( زهرة �ملد�ئ������ن �لعربّية، يف ر�سوم 

ولوحات و�سور وحمفور�ت ومنحوتات عدد 

كبري من �لفنان������ن �لت�سكيلين �لفل�سطينين 

جان������ب، ومن �لطو�ئ������ف و�مللل  �لع������رب و�لأ

ق�سى  جيال كافة، ول ي������ز�ل �مل�سجد �لأ و�لأ

برز �لتي  هم و�لأ �سارة �لأ وقبة �ل�سخ������رة، �لإ

تذه������ب بن������ا مبا�������رصًة �إىل �لقد�������س، موؤكدة 

كي������دة، عا�سمة لدولة  عروبته������ا وعودتها �لأ

فل�سط������ن �لقادمة ل حمالة، ويف وقت مل يعد 

بعيد�ً، فكيف بدت عرو�س �ملد�ئن، يف �أعمال 

�لفنانن �لت�سكيلين، ب������اأي �سيغة تناولوها، 

وكيف عربو� عن مو�قفه������م جتاهها، وجتاه 

�لق�سي������ة �لفل�سطينّية �لت������ي �سارف عمرها 

على �ستن عاماً، ظل خاللها �جلرح �لعربي 

�سالمي مفتوحاً ونازف������اً وماأزوماً .. ول  و�لإ

ز�ل!!

ياأتي �لفن������ان �لت�سكيلي �ل�سوري �لر�حل 

)غازي �خلالدي( يف طليعة من تناولو� مدينة 

�لقد�������س ورموزها يف لوحاته������م، وباأكرث من 

كرث من هدف ومو�سوع وق�سية. من  �سيغة، ولأ

�سالمّية  ذلك ربط رموز �لقد�س �ملعمارّية �لإ
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و�مل�سيحّية، مبو�سوع �ل�سهادة و�ل�سهد�ء، كما 

يف لوحته )حتية �إىل �سهد�ء فل�سطن( �ملنفذة 

ل������و�ن �لزيتية ع������ام 1976، حيث �سّكلت  بالأ

ه������ذه �ملعامل �ل�رصي������ط �ل�سفل������ي يف �للوحة، 

ألو�ن قليلة  وقد عاجله������ا بو�قعية ُمب�سطة، و�

زرق و�لربتقايل( ورمز يف �ل�رصيط �لعلوي  )�لأ

)وي�سكل ثلث������ي م�ساحة �للوحة( �إىل �ل�سهد�ء 

عناق نحو �ل�سماء  بثالثة �أح�سنة م�رصئبة �لأ

حمر �لق������اين و�لربتقايل  �لغارق������ة باألو�ن �لأ

بطال  �س������ود، �إ�س������ارة �إىل دماء ه������وؤلء �لأ و�لأ

�ملوؤ�س�سة لفجر �لتحرير �لقادم �ملتمثل بقر�س 

أو �لقمر( �لذي تنك�سح عنه �لغيوم  �ل�سم�س )�

�ل�س������ود�ء )رمز �لحتالل �ل�سهيوين( ممهدة 

�لطريق لبزوغ فج������ر �حلرية �لنقي �ل�سايف 

فق،و�ملرمتي فوق �أ�سطح عمائر  �لقادم من �لأ

�لقد�س وبن جنباتها. 

لو�ن،  �للوحة ب�سيط������ة �لعنا�رص، قليلة �لأ

و��سح������ة �لرم������وز، ما جعلها �سهل������ة �لتناول 

و�لو�سول، �إىل  �ملتلقي، على �ختالف ثقافته. 

�أما يف لوحته )زهرة �ملد�ئن يا قد�س( �ملنفذة 

لو�ن �لزيتي������ة و�ملوجودة يف نادي �سباط  بالأ

�جلي�س �لعربي �ل�سوري بدم�سق �ملنفذة عام 

1982، فقد ربط قب������ة �ل�سخرة وحميطها، 

أبي�������س )رمز�ً  بفت������اة خائفة ر�سمه������ا بلون �

للطهارة( تطل من �لق�سم �جلانبي �لي�ساري 

من �للوح������ة، حتت�سن بيده������ا �ليمنى، هذه 

�لعمائر �ملقد�سة، وت�س������ري باليد �لي�رصى �إىل 

قب������ة �ل�سخرة �مله������ددة، بينما طيف حمامة 

بي�ساء )�إ�س������ارة �إىل �حلرية �لقادمة( يت�سكل 

ف������ق �ملر�س������وم باألو�ن زرق������اء �سماوية،  يف �لأ

�سفيف������ة، �نعك�س������ت �أطيافها عل������ى جدر�ن 

ألو�ن  �لعمائ������ر �ملنفذة بخط������وط �سلب������ة، و�

بي�س  �سفر و�لأ متدرجة مكونة من �لبني و�لأ

وم�ستقاته������ا. و�للوح������ة ك�سابقاتها، معاجلة 

�سلوب �لو�قعي �ملختزل و�لب�سيط.  بالأ

�أما لوحته )فل�سطن عام 1948( �ملنفذة 

مطالع �سبعينات �لق������رن �ملا�سي، فقد �سّور 

فيه������ا عملية �لن������زوح �لفل�سطيني من خالل 

فتاة مذع������ورة �ملالمح، ت�ستق������ر على كتفي 

رجل يعرب بها �لبح������ر �إىل �ملجهول،وقد رمز 

أ�سجار  �إىل فل�سط������ن، ببي������وت وم�ساج������د و�

�أخ������ذت لون �ل������دم، �إ�س������ارًة وتاأكي������د�ً، على 

�لطغي������ان �ل�سهيوين ومذ�بح������ه �لتي دفعت 

أر��سيهم،  بالفل�سطينين �إىل مغادرة بيوتهم و�

هم  برز و�لأ وكانت قبة �ل�سخرة، �لرم������ز �لأ

يف �للوح������ة. وحت������ى يف لوحات������ه �لوطني������ة 

خرى، ظل������ت �لقد�س برموزها  و�لقومّي������ة �لأ

�سا�سّية، حا�رصة وموؤك������دة فيها، من ذلك  �لأ

وج������ود قبة �ل�سخ������رة وحميطه������ا �لعمر�ين 

�سالمي �ملميز �لطر�ز، يف �لطرف  �لعربي �لإ

�لي�س������اري �لعلوي من لوح������ة )ملحمة حرب 

ت�رصين 1973( �ملوجودة يف �لق�رص �جلمهوري 
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بدم�س������ق، م�سري�ً بذل������ك، �إىل وحدة �لن�سال 

�لعربي و�رصورت������ه، لتحقيق �أهد�ف �ل�سعب 

م������ة، يف �لتحرر م������ن �ل�رصطان �خلبيث  و�لأ

مة �لعربّية،  �لذي زرعه �لغ������رب يف ج�سد �لأ

ومن ثم �لتفرغ لبناء �حلياة �لعربية �جلديدة 

�خلالية من �ملخاطر و�لتحديات. 

ويف لوحته )�لقد�س يف �لنار( �ملنفذة عام 

1973، �سّور �لفنان غازي �خلالدي �للهيب 

�ل������ذي طاول �س������و�رع ومر�فق ه������ذه �ملدينة 

�ملقد�س������ة، معرب�ً ع������ن �ملاأ�ساة �لت������ي يعي�سها 

�سعبنا �لعرب������ي �لفل�سطيني، حتت �لحتالل 

لو�ن  �ل�سهيوين، ُمبيناً من خالل تباينات �لأ

�ملت�س������ادة، ح������دة ه������ذه �ملاأ�س������اة وق�سوتها 

مة �لعربية وم�ستقبلها.  وتد�عياتها على �لأ

عرب هذه �لتباين������ات �للونّية، و�ل�سياغة 

�لو�قعّية �ملب�سطة، متك������ن �لفنان �خلالدي، 

من و�سع �ملتلقي يف عمق �ملاأ�ساة �لفل�سطينية، 

من خ������الل �لتعبري �ملاأ�ساوي �لنفعايل �حلاد 

�لذي �سكبه فيها. 

لقد ظل������ت �لقد�س بخا�س������ة، وفل�سطن 

بعام������ة، حا�رصة ومتاألق������ة، يف معظم �أعمال 

�خلالدي �لوطنّية و�لقومّية، ما يعك�س ح�ساً 

رفيع������اً ومتين������اً بالنتم������اء �لقوم������ي، ر�فقه 

طو�ل حيات������ه، و�نعك�س بو�سوح يف �إبد�عاته 

�ملت�سعب������ة. بل قد ل نك������ون مغالن، �إذ� قلنا 

أيقون������ة لوحاته �لوطنّية  �إن �لقد�������س �سكلت �

و�لقومّي������ة، ومنها لوحت������ه �ملعروفة )�سورية 

بطولة وح�سارة( �لتي ربط فيها بن �لقدمي 

و�جلدي������د، م������ن رم������وز ح�سارتن������ا �لعربية 

�سالمّي������ة، ك�سالح �لدين وزنوبيا، وتدمر  و�لإ

موي،  وقب������ة �ل�سخرة، ودم�س������ق و�جلامع �لأ

�سارة �إىل �ل�سهد�ء �ملتمثلن  دون �أن يغف������ل �لإ

عن������اق نحو �ل�سماء،  ح�سن������ة �مل�رصئبة �لأ بالأ

وبالتحدي������د �إىل قر�������س �ل�سم�س �لذي يهب 

مل، ويرمز يف �لوقت  �خل�سوبة و�لعطاء و�لأ

نف�سه، �إىل �لعزة و�ل�سمو و�لرفعة و�لكربياء.

�إىل جان������ب �خلال������دي، قام ع������دد كبري 

من �لفنانن �لت�سكيلي������ن بتناول �لقد�س يف 

�أعماله������م، منهم �لفن������ان �سليم������ان من�سور 

�لذي ج�سد ماأ�ساة ومعان������اة �ل�سعب �لعربي 

�لفل�سطين������ي، بزهرة �ملد�ئ������ن تتو�سطها قبة 

�ل�سخ������رة، على �س������كل ع������ن، ت�ستقر فوق 

ظه������ر رجل يحملها كم������ا �لوديعة �أو �حلرز، 

يف ع������امل ل مالمح ل������ه، وم�ستقب������ل جمهول 

�لهوية، وحتديات ل ح������دود لها، ومع ذلك، 

يحمل �لقد�س باأناة و�سرب و�إر�دة ل تلن ول 

تنك�رص. 

�لفن������ان �لر�ئد �إ�سماعي������ل �سموط، ربط 

ب������ن �لقد�������س و�جلماهري �ملزروع������ة حولها 

كج������ذور �ل�سجر �لعتيق، ُمربز�ً وموؤكد�ً، على 

أة �لعربية �لفل�سطينية �لتي �أخذت على  �مل������ر�

عاتقها، �س������خ قو�فل �ملنا�سل������ن و�ل�سهد�ء 
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و�سن������اع �حلي������اة، وب�سكل متو��س������ل ود�ئم، 

لتتحرر �لبالد، وت������ورق �حلياة عزة وكر�مة 

آمناً. ويف �إ�سارت������ه �إىل �لقد�س،  وم�ستقب������اًل �

ج������اءت قب������ة �ل�سخ������رة �لذهبي������ة، كعن�رص 

أ�سا�������س وحم������وري يف لوحته. نف�������س �ل�سيء  �

فعله �لفنان عي�سى عبيدو، عندما جعل قبة 

�ل�سخرة تتو�سط لوحت������ه عن �لقد�س وتربز 

أ�سا�س، ل �سيم������ا بعد �أن جعل �سور  كعن�������رص �

�لقد�������س ي�سغل �لق�سم �ل�سفل������ي من �للوحة، 

وتعمد عدم �لتاأكيد عل������ى �لن�سيج �لعمر�ين 

حولها، وبالغ يف م�ساحة �ل�سماء �لتي �أخذت 

نه عالج  نح������و ن�سف م�ساح������ة �للوح������ة. ولأ

�ل�سور و�ملحيط �لعمر�ين، باختز�ل وب�ساطة، 

برزت وتاأكدت قبة �ل�سخرة بلونها �لذهبي. 

ولربطه������ا بال�سماء �ملط������رزة بالغيوم، �أغرق 

زرق  �حلرم �ل�رصيف �ل������ذي تعلوه باللونن �لأ

بي�������س وتدرجاتهم������ا، وهو م������ا فعله يف  و�لأ

م�ساحة �ل�سماء. 

وباأ�سل������وب و�قع������ي ُمب�س������ط متاهى بن 

�لر�س������م و�لت�سوير و�حلفر �ملطب������وع، �سّور 

�لفنان ح�سن نعيم �لتالل �لتي تنه�س عليها 

ماكن �ملقد�سة،  �لقد�س �لقدمية، ل �سيما �لأ

�سالمّية و�مل�سيحّية.  �لإ

و�أح������اط �لفنان تي�سري �������رصف يف لوحته 

)�لقد�������س( ه������ذ� �جل������زء �ملعم������اري، مبوج 

�سفل(  متدفق من �حلروف و�لكلمات )من �لأ

على  وب�رص�ئط �ساقولّية ملونة، تنه�س يف �لأ

كاأل�سن������ة �للهب، وكغريه م������ن �لفنانن، يوؤكد 

وي������ربز �لفنان �رصف، قب������ة �ل�سخرة و�حلرم 

�ل�رصي������ف، �إمنا �سم������ن جٍو م������ن �لزخرفّية 

ل������و�ن �ملت�سادة �لتي  �لطاغية، �سببه قوة �لأ

��ستعملها يف لوحته. 

أت������ي لوحة  عل������ى �لعك�������س من ذل������ك، تا

)�لقد�������س( للفن������ان توفيق عب������د �لعال �لتي 

�ختزله������ا بجام������ع ومئذنة وخلفي������ة رمزية 

موؤلفة من م�ساحة لونية زهرّية، وتقطيعات 

هند�سي������ة �سف������ر�ء، وم������ن هذي������ن �للونن: 

�سف������ر وم�ستقاتهما، بنى عمارة  �لزهري و�لأ

أ�سلوبيتها ر�سوم  �للوحة �لب�سيطة �لتي قاربت �

طفال و�لبد�ئين.  �لأ

وق������ام �لفن������ان ب�س������ري �ل�سن������و�ر بالربط 

ب������ن �حل�س������ان � �لرمز �لذي تط������وق عنقه 

�لكوفية �لفل�سطينية ويقف �ساخ�ساً �إىل قبة 

�ل�سخرة، ف������وق تلة مو�جه������ة، ول�سان حاله 

�سالة مرت�سخة،  يق������ول: �إن �حلق ب������اٍق، و�لأ

و�سم�س �حلرية و�لتحرير، قادمة ل حمالة.

ثمة لوحات ور�سوم �أخرى كثرية، و�سعها 

ر�سام������ون وم�س������ورون ع������رب، ح������ول زهرة 

�ملد�ئ������ن �لت������ي �ختزلها معظمه������م، برمزها 

�خلالد )قب������ة �ل�سخرة( وهو ما فعله معظم 

جانب �لذين ت�سدو�  �لفنانن �لت�سكيلين �لأ

نكليزي  لنف�������س �ملو�س������وع، منهم �لفن������ان �لإ
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)�إدو�رد �ستانلي( �ملولود عام 1855 و�ملتوفى 

عام 1921. ففي لوحته �لتي ميكن �أن نطلق 

عليها عنو�ن )قبة �ل�سخرة( �سّور هذ� �ملعلم 

�سالمي �ملفعم بالدللت و�لرموز،  �لعربي �لإ

بدق������ة متناهية، رغم وجوده يف عمق �للوحة 

�لتي ر�سم فيها حميط �حلرم �ل�رصيف، باألو�ن 

أ�سلوب خمت�رص ب�سيط، هدف منه  تر�بّي������ة، و�

�سا�س  �إىل �إبر�ز وتاأكيد، مو�س������وع �للوحة �لأ

أبهى  )�حلرم وقبة �ل�سخ������رة( �لذي بد� يف �

ح�س������ور، و�أجمل طلة، و�أعم������ق دللة. ت�سري 

لوح������ة �ستانلي �إىل موهبت������ه �لفنّية �لكبرية، 

وخربت������ه �لو��سع������ة و�لعميق������ة، يف �لتعامل 

كرث من مهمة  لو�ن �لتي ي�سّخره������ا لأ م������ع �لأ

ت�سكيلّية وتعبريّية يف عمله �لفني. 

�ملعم������اري  وحميطه������ا  �ل�سخ������رة  قب������ة 

و�لطبيعي، �سّكلت مو�سوع لوحة ر�ئعة نفذها 

أوروب������ي جمهول، ب�سيغ������ة ��ست�رص�قّية  فنان �

ت�سري �إىل معلمّية �ساحبها �لكبرية، كما تُ�سري 

�سخو�سها وطرز �لثي������اب �لتي ترتديها، �إىل 

أنها منفذة بد�ية �لقرن �لتا�سع ع�رص و�آو�خر  �

�لق������رن �لع�رصي������ن. حتمل ه������ذه �للوحة من 

�لدقة �لو�قعية ما يجعلها تتماهى بال�سورة 

�ل�سوئّية، وهو م������ا يجعل منها وثيقة دقيقة 

وجميل������ة، له������ذ� �ملعل������م �ملعم������اري �لعربي 

�سالمي �لهام.  �لإ

و�أغرق �لفنان )�سكايلي ملر( لوحته عن 

زرق �لنيلي  �لقد�س، باألو�ن وح�سية قو�مها �لأ

بي�س،  و�لأ و�لربتق������ايل  �سفر  و�لأ حم������ر  و�لأ

�سفل ل  وفيه������ا �س������ّور )�سمن �رصي������ط يف �لأ

تتج������اوز م�ساحت������ه خم�س �للوح������ة( مالمح 

أ�سجار غلبت عليها  أ�سو�ر و� مل�ساجد وكنائ�س و�

ل������و�ن �لبنّية. فنان غرب������ي �آخر، قدم قبة  �لأ

ق�سى  �ل�سخرة و�حلرم �ل�رصيف و�مل�سجد �لأ

وحميطهم، باأ�سلوب )�ملاكيت( وبدقة و�قعّية 

�سدي������دة، �عتمدت على �لر�س������م و�لقليل من 

لو�ن �ل�سفافة. يف هذه �للوحة، تُطل عن  �لأ

�ملتلقي على موجود�تها وعنا�رصها من �أعلى، 

وبروؤية بانور�مّية حتيط باأكرب قدر ممكن من 

أ�سلوبّية م�سابهة،  تفا�سيل �مل�سه������د. وبروؤية و�

أي������ام �ل�سيد  نُف������ذت لوحة متخيل������ة للقد�س �

�سود و�لقليل �لباهت  بي�������س و�لأ �مل�سيح، بالأ

لو�ن، م������ا جعلها تق������ارب �ملحفورة.  م������ن �لأ

وب�س������يٍء من خيال �ملجن������ح، عالج فنان �آخر 

أن������ه رو�سي( �ملعامل �ملعمارّية  أ�سلوبه با )يوحي �

�لرئي�س������ة ملدينة �لقد�������س، ل �سيما �مل�ساجد 

و�لكنائ�س و�ملحيط �لطبيعي. �ل�سيغة �لفنية 

أ�سلوب  له������ذه �للوحة، حال������ة متو�فقة م������ن �

يقونة، وهي على ق�سط كبري من  �ملنمنمة و�لأ

�خليال و�لطر�فة و�جلمال و�لتفرد. 

ويف لوحة لفنان جمه������ول، منفذة باألو�ن 

�سائع������ة ب������ن �لزيت������ي و�ملائي، ب������رزت قبة 

�ل�سخ������رة، �سمن حميط �ساح������ر من �لعمارة 
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�لقدمية وبع�س �لعنا�������رص �لطبيعّية، ز�دتها 

بروز�ً، �مل�ساحة �لو��سعة و�خلالية من �لعنا�رص 

�ملوجودة يف مقدمتها، و�ل�سور �لذي يليها. 

ُر�سم������ت هذه �للوح������ة باأ�سل������وب و�قعي 

ُمب�سط، وباألو�ن زخرفّية متباينة �لدرجات، 

لو�ن. �أي �إن  ماأخ������وذة مبا�رصة من �إ�سب������ع �لأ

ألو�ن  �لفنان مل يتعب نف�سه كثري�ً يف ��ستنباط �

يقارب فيها �لو�ق������ع �حلقيقي، و�إمنا �كتفى 

أوق������ع لوحته  ل������و�ن �جلاه������زة، وهو ما � بالأ

بال�سمة �لتزينية �لزخرفية، و�حل�س �لتلقائي 

�لب�سيط. 

عك�سها تاأتي لوح������ة �أخرى لفنان جمهول 

أي�س������اً، �س������ّور فيها قب������ة �ل�سخ������رة، و�سور  �

�لقد�������س �لعتيق، و�ملحيط �لعم������ر�ين �ملوؤلف 

من جمموع������ة كبرية من �مل�ساج������د و�لكنائ�س 

و�لبي������وت �لقدمي������ة، ذ�ت �لط������ر�ز �لعرب������ي 

�سالم������ي. �عتم������د �لفن������ان يف �إجناز هذه  �لإ

�للوحة، على �خلط )�لر�سم( كقيمة ت�سكيلّية 

أك������د به عنا�رص �للوحة �ملعمارّية  أ�سا�سية، �إذ � �

و�لطبيعّية، و�أعطاه������ا هيكليتها �ل�سحيحة، 

أم������ا �للون فجاء �سفيف������اً متدرجاً من �لغامق  �

�إىل �لفاحت، �سمن م�ساحات و��سعة، ما �أعطى 

نه  �لعنا�������رص ثق������اًل ور�سوخ������اً وو�سوح������اً، ولأ

ناة، و�لتاأكيد  عاجلها و�ل�سماء، بكثري م������ن �لأ

على �لتفا�سيل و�لنمنم������ات �لدقيقة، �أخذت 

�للوحة خ�سائ�س ومقومات �ملحفورة �مللونة.

�لفنان �لهنغ������اري )كون�ستغاري كو�ستاك 

تيف������د�ر( نفذ لوح������ة للقد�س ع������ام 1905، 

أ�سا�سي������ن هما: كني�سة  �أظه������ر فيها معلمن �

)جاءت يف مقدمة �للوح������ة( وقبة �ل�سخرة 

)يف و�سطها( �إ�ساف������ة لطيف جامع يلوح يف 

أ�سو�ر وبيوت قدمية، حتيط  فق، وب�سعة � �لأ

أ�سجار ونباتات.  باملعلم������ن، �نبثقت بينه������ا، �

�سل������وب �لو�قعي �ملب�سط  �للوح������ة منفذة بالأ

�مللح������اح على �لتفا�سي������ل �ل�سغرية، ل �سيما 

حجار يف مد�ميكها، ما �أوقع �لعمل  ر�س������م �لأ

يف �سمة بد�ئية، وح�س تزييني. 

وكما ��ستاأثرت �لقد�������س وقبة �ل�سخرة، 

مر  باهتمام �لفنان������ن �لت�سكيلين، كذلك �لأ

�لذي������ن  �ل�سوئي������ن  للم�سوري������ن  بالن�سب������ة 

أ�سبعوها معاجل������ة، وبع�سهم جلاأ ل�ستخد�م  �

كالت�سوي������ر  ذل������ك،  �لتقان������ات يف  �أح������دث 

�لرقمي، و�حلا�س������وب، و�لفوتو � مونتاج،  ما 

جعلنا نو�جه مدينة جديدة �أقرب �إىل �خليال 

منه������ا �إىل �لو�قع �ملعي�س، ل �سيما و�أن بع�س 

�مل�سوري������ن حذف من �لو�ق������ع و�أ�ساف �إليه، 

وك������رر رموز �لقد�س �خلالدة )قبة �ل�سخرة( 

أك������رث من موقع يف �ل�سورة �ل�سوئية �لتي  يف �

فقدت �لكثري من خو��سها �لتقانّية �ملعروفة، 

لو�ن  ل�سال������ح خو��س �للوح������ة �ملر�سومة بالأ

قالم.  و�لفر�ساة و�لأ
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م������ن مكان �إىل �آخر حمل حقائبه، ه������ذ� �لفل�سطيني، منذ نزح �سغري�ً من قريته.. 

»ع������ن حو�س« متذوقاً مر�رة �ل�ستات يف بغ������د�د ودم�سق، ويف خميم على �حلدود بن 

ردن، ولد له فيه تو�أمان! �لعر�ق و�لأ

أبو �لهيج������اء �لذي نذر عمره ورو�يات������ه و م�رصحياته و �أولده  ديب نو�ف � �إن������ه �لأ

لفل�سطن. وكم ي�رصين �أن �أحاوره، مبنا�سبة بدء �سنة �لحتفال بالقد�س عا�سمة للثقافة 

�لعربية �لتي تبد�أ هذ� �ل�سهر.

اأديب وقا�س �سوري. 

نواف اأبو الهيجاء:

 معاناة يف ال�شتات

❁

ò

❁

حـــــــــو�ر : عادل �أبو �شنب
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- حتدث عن ولدتك- ن�ساأتك- ودرا�ستك؟ 

• كان������ت �لولدة يف 12/12/ 1942 يف )قرية 
عن حو�س( -بجبل �لكرمل- وهي تبعد عن حيفا 

أربعة ع�رص كيلومرت�ً- �إىل �جلنوب �ل�رصقي  م�سافة �

وتع������د و�حدة من �أجمل ق������رى فل�سطن- ب�سهادة 

أدباء  آه������ا- كما �أن معظم كت������اب و� �أهله������ا ومن ر�

فل�سطن كتبو� عنه������ا- وي�سميها �ملحتلون ر�سمياً 

)قري������ة �لفنون( _ �لن�س������اأة فيها خلم�س �سنو�ت 

وني������ف. �أذكر �لقرية ول�سيم������ا ب�ستاننا �ل�سغري- 

أ�س������د و�سوحاً يف  وبيتن������ا وبيت جدي وجدتي- و�

�لذ�ك������رة �سقوط )حيفا( �إذ كن������ت �سحبة و�لدي 

حن وقعت �لو�قعة يف ني�سان من عام 1948 _ 

قريتن������ا �حتلت �أكرث من م������رة- و�آخر مرة خرجنا 

منها �إىل )د�لية �لكرمل( ومكثنا نحو �سهر هناك- 

ثم حن �سقطت قرى �ملثلث- بعد �أكرث من �سهرين 

على قيام �لكي������ان �ل�سهيوين- نزحنا �إىل جنن- 

أنا  بع������د �أن حررها جي�س �لعر�ق- وهناك مكثنا )�

و�سقيقتي و�ملرحومان �أبي و�أمي( حتت �سجرة لعدة 

أيام �إىل �أن �نتقلنا ب�ساحنات �جلي�س �لعر�قي �إىل  �

�لعر�ق _ نقلنا �إىل مع�سكر )�ل�سعيبة( يف �سحر�ء 

جنوب������ي �لب�رصة- وهو مع�سك������ر �أخاله �لنكليز- 

أك������رث. تعلمت هناك  أو � يب������دو قب������ل و�سولنا بعام �

وىل و�لثانية- بعد �أن رف�س  �ل�سنتن �لدر��سيتن �لأ

أبلغ من �لعمر  نني مل �أكن � تدري�س������ي حن و�سلنا لأ

�ل�سنو�ت �ل�ست.. بع������د ثالث �سنو�ت يف �ملع�سكر 

هبت عا�سفة �سحر�وية دمرته، فقامت �حلكومة 

أر�د منا �إىل بغد�د ومن مل يرد  �لعر�قي������ة بنقل من �

�إىل مدين������ة �لب�رصة. �إىل بغ������د�د ذهبنا و�سكنا يف 

بيوت )جممدة( كل عائلة بغرفة و�حدة- و�أحياناً 

م������ن كان �سعيد �حل������ظ يحظى باثنت������ن- كانت 

أبو �سيف������ن- �سوق دودو-  �ملناط������ق �سعبية جد�ً )�

�سوق حن������ون- �ل�سورجة( م������ن 1951 �إىل 1959 

حيث نقلن������ا �إىل )حي �ل�سالم- �لطوبجي( ببيوت 

�رصة  �سغرية من حو�يل ثمانن مرت�ً مربعاً كانت �لأ

بوين- در�ست يف  تكرب حتى بلغنا )دزينة( م������ع �لأ

�لعر�ق �إىل �ل�سنة �لر�بعة �جلامعية حيث �سجنت 

و�أبعدت �إىل �سورية و�أكملت �لدر��سة يف �جلامعة 

آد�بها( يف �سباط 1966.  �ل�سورية )لغة �نكليزية و�

- كي����ف �س����ارت حيات����ك يف ال�س����تات؟ اأوًل يف 

العراق ثم يف �سورية؟

أثره-  • حمل������ت مر�ساً �إىل �للحظ������ة �لر�هنة �
�لربد يف �لت�رصد �سب������ب يل �حلمى �لروماتزمية- 

�لت������ي دغدغ������ت يل رجلي وع�س������ت قلبي- حيث 

أنا �أحمل منذ  بهري. � ثر يف �ل�سم������ام �لأ تركت �لأ

ربع قرن �سمام������اً ��سطناعي������اً يف �لقلب. �لفقر 

و�لزحام- و�لنتقالت و�لتنقالت تركت �لكثري من 

ثار يف نف�س������ي. يف �لعا�رصة من �لعمر- يف �أبي  �لآ

�سيفن- ثقل عل������ي �ملر�س فاأقعدين عن �لذهاب 

�إىل �ملدر�سة وقعت على كتاب- مل يكن له غالف- 

أته فغري م�سار حياتي. كان �لكتاب )�لم فريثر-  قر�

لغوت������ه(- بد�أت �أع�سق �لقر�ءة و�لطالع- فقر�أت 

للمنفلوطي )�لنظر�ت و�لعرب�ت وبول وفرجيني..( 

ثم �رصعت بق������ر�ءة �لرو�ي������ات �لعربية- حمفوظ 

خريين مبكر�ً  وعبد �لقدو�س و�ل�سباعي. تركت �لأ

آنذ�ك �أحاول �أن �أكتب  ومت�سكت مبحفوظ. كنت �

�سع������ر�ً.. مطولً. وم������ع �ل�ستم������ر�ر يف �لقر�ء�ت 

دب �لعاملي-  و�لنتقال �إىل قر�ء�ت �ملرتجم من �لأ

د�ستويف�سكي- ت�سيخ������وف هوغو �سك�سبري- �ب�سن 
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وهمنغو�ي وجون �ستانبيك- �إىل �آخره. وعر�ست 

أو كما كن������ت �أظنه �سعر�ً عل������ى �ل�ساعر  �سع������ري �

أنا يف �ل�سنة  �لفل�سطيني خالد عل������ي م�سطفى و�

�لثالث������ة �ملتو�سط������ة- فن�سحني بكتاب������ة �لق�سة. 

�أخ������ذت بن�سيحته- وتركت �ل�سعر. يف ذلك �لعام 

)1957( وبد�ي������ة عام 1958 تغ������ري جمرى حياتي 

متاماً- �نتمي������ت �إىل تنظيم �لبع������ث. �أماًل يف �أن 

تكون �لوحدة �لعربية �سبياًل �إىل حترير فل�سطن. 

أنهيت �ل�سنة �جلامعية  وبعد �سنت������ن ونيف وكنت �

وىل تزوج������ت. ويف �لع������ام 1963- وقعت ثورة  �لأ

آذ�ر يف �سورية- ثم �نقلبت  �سباط يف �لع������ر�ق- و�

علينا دنيانا- وكن������ت يف �ل�سنة �لر�بعة �جلامعية 

آذ�ر  ول من � أباً لطفلن. �سجنت ومت �إبعادي يف �لأ و�

أ �لن�سج و�ت�سحت  عام 1964 �إىل دم�سق. هنا بد�

مكانية تدريجي������اً يف �لالذقية- حيث تطوعت  �لإ

للتدري�������س يف ثانوية �ملثنى هناك. كان �لحتكاك 

بالكتاب مبا�رص�ً- وخا�سة �ملرحوم هاين �لر�هب 

أنا يف بغد�د  �ل������ذي كنا نتمن������ى لقاءه بع������د �أن قر�

وىل )�ملهزومون(.. ومن �لالذقية بد�أت  رو�يته �لأ

دبية �لفعلية. م�سريتي �لأ

- ق�س علي معاناتك يف خميم على احلدود 

ردني����ة.. وه����ل ترك����ت ه����ذه املعاناة  العراقي����ة الأ

ر�سيدًا لعمل اأدبي اأنتجته اأو �ستنتجه؟

• يف عام 2003 وبعد �حتالل �لعر�ق- قررت 
ت������رك بغد�د و�لع������ر�ق- وتوجه������ت �إىل- �حلدود 

ردني������ة �لعر�قي������ة ت�سحبني زوجت������ي �لعر�قية  �لأ

مر.  ردن �أول �لأ أي�س������اً _ مل ي�سمح لنا بدخول �لأ �

فنزلن������ا يف خميم )ب������ن �حلدين(- �ملق������ام ل�سق 

ردين- وي�سمى )�أر�س لميلكها �أحد(  �لكر�م������ة �لأ

�ملفارقة: �أن �خليمة كاأنها قدر �لفل�سطيني. حن 

كن������ت يف �خلام�سة و�لن�سف م������ن �لعمر وخرجنا 

م������ن فل�سطن مل �أقم يف خيم������ة- ليف )جنن ول 

يف �لعر�ق(- ظلت �خليمة تالحقني �إىل �أن بلغت 

أننا- يف �ملخيم-  �ل�ستن من �لعمر �ملفارقة �لثانية �

أنثى(- فكانا من �أب وطنه  �أجنبنا تو�أمن )ذكر�ً و�

مريكان  �حتل������ه �ل�سهاينة ومن �أم وطنها �حتله �لأ

أ�سهر �إل يوماً و�حد�ً فقط _ �ملخيم  مكثنا �ستة �

عامل كامل- من �لب�رص �إىل �حليو�نات �إىل �ملناخ �إىل 

�لرم������ال �إىل �ل�سلوك �إىل )�ل�سبط و�لربط( و�أهم 

ن�سانية(  أنه )جامعة للعالق������ات �لإ من هذ� كل������ه �

وذ� ما جعلني �أكتب �أكرث من مرة �لتجربة- كانت 

جترب������ة ثرية وعميقة ج������د�ً- ومذهلة وقد ت�سل 

أنا يف خ�سم  ن � �إىل )م������ا لميكن ت�سديقه( _ �لآ

�لعمل �ل������ذي يحمل عنو�ن )�ملخيم(- وهو �جلزء 

أو ت�سدق؟ يف  ول م������ن )تغريبتي �ل�ساد�س������ة(- � �لأ

�ملخي������م كان ثم������ة )�خليم������ة �لطبي������ة �ليابانية( 

وتعرفت هناك �إىل جمموعة من -منا�رصي �أطفال 

ردن  فل�سط������ن و�لعر�ق وبع������د �أن دخلن������ا �إىل �لأ

ألن������ي �لياباين- ميكي-  ز�رون������ا ثالث مر�ت- و�سا

�إن كن������ت كتبت �لتجرب������ة فقلت له �إنن������ي �أحاول 

أيام )يف 19 من �سهر  أكتبها. قبل ثالثة � ول�س������وف �

ول- 2008( جاءين �ل�سديق وب�سحبته  ت�رصين �لأ

أة )مغنية يابانية( جاءت تغني  أة ورج������ل- �ملر� �مر�

خر  طفال �ملر�س������ى بال�رصطان يف �سورية- و�لآ لالأ

أنهما يريد�ن �لرو�ية لرتجمتها �إىل  مرتجم- و�أكد� �

�ليابانية وعدتهما �أن يت�سلما �ملخطوطة يف نهاية 

�سهر كانون �لثاين- يناير- 2009 بعون �هلل؟ 
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-  ما هي كتبك التي اأ�سدرتها يف �سورية ويف 

العراق؟

• �أ�س������درت يف �سوري������ة: )و�خليب������ة �أي�ساً(- 
جمموع������ة ق�س�س يف ع������ام 1965 وكذلك رو�ية 

)�لطري������د( عام 1966- وم�رصحي������ة )نهار خليلي 

1970( وم�رصحية )�لت�سفية( 1972- كما �أ�سدرت 

جمموعة )طقو�س لقت������ل �حلبيب(- بدم�سق عام 

2004-  ع������ن �حت������اد �لكتاب �لع������رب يف �لعر�ق 

�أ�س������درت رو�يات )�أنت خ������ط �ل�ستو�ء( 1982- 

�ملغ������ارة )1985( -)�خلروج م������ن جوف �حلوت( 

1988. )�لعن������اق( 1990- )ولكن �سبه لهم(1995 

– )�لق�سمة على و�ح������د 1999( ون�رصت يف لبنان 
رو�ية )�سم�س �لكرمل( عام 1980- وجمموعة )�إن 

أبو  كنت �لليلة وحيد� 1977( ويف بغد�د م�رصحية )�

من �خللي������ع و�جلارية �سمو�س 1978( ون�رصت  �لأ

ردن رو�يتن هما )�حلب يف �ملحرقة( 2001  يف �لأ

و)غيبوبة �جل�سد( 2005.

- اإىل اأي حد تعتر نف�سك كاتبًا فل�سطينيًا.. 

مبعنى ما هو تاأثري ق�س����ية العرب املركزية على 

اأدبك؟ والقد�س ب�سكل خا�س

أنا في������ه نتاج كوين  أن������ا فل�سطين������ي- وم������ا � � •
فل�سطيني������اً- �حتل �لغرباء وطن������ي و��ستولو� على 

أو  أنا � أع������اين منه � �أر�س������ي- وبيتي وب�ستاين- وما �

أ�سقائ������ي و�سقيقاتي و�أولدي كله نتاج �لغت�ساب  �

أنا �إذ�ً �أحم������ل ثقل �أخطر  �ل�سهي������وين لفل�سطن �

ن�س������اين كله- دون  و�أعق������د ق�سي������ة يف �لتاريخ �لإ

أكتبه هو �بن �لق�سية  أنتجه وما � مبالغة ف������كل ما �

ن�سان يتعاطف مع  وله������ا ويف �سبيلها- و�إذ� كان �لإ

ق�سية م������ا كونه �إن�ساناً- فاأنا فل�سطيني- عربي- 

أنا �ساح������ب �لق�سية من كل  م�سل������م و�إن�سان- �أي �

وجوهه������ا- و�أ�سدقك �لق������ول �إن كل ما كتبت هو 

فل�سطين������ي حتى �إن كان عن �إن�سان �أو عن حيو�ن 

أنني قدم������ت رو�يتن هما بحق  أو ط������ري ما- كما � �

ن �لتوثي������ق �حلقيق������ي و�لفعل������ي حلياة  أق������ول �لآ �

�لفل�سطينين يف �لع������ر�ق مل ينل هوؤلء حقهم من 

�لنتب������اه �إل �لي������وم ولكنني كتبت ع������ن معاناتهم 

وحياته������م بكل �س������دق وبقوة من خ������الل رو�يتي 

)�ملغارة- و�خلروج من جوف �حلوت(. �أما �لقد�س 

فه������ي جزء حيوي م������ن فل�سط������ن- كل فل�سطن 

نها  مقد�س������ة وق�سيتي- و�لقد�س ل������ب �لق�سية لأ

نها )�لقد�������س( م�رصى �لنبي �لعربي  �لعا�سمة ولأ

أي�ساً.  مة � ومه������د �ل�سيد �مل�سيح- وفيه������ا درب �لأ

�إنه������ا رمز �لبحث عن �لعدل وع������ن �ل�سالم وهي 

مقررة )�ل�سالم �لعادل( من عدمه.

- تعلم اأن هذا العام )2009( هو عام القد�س 
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عا�س����مة للثقاف����ة العربي����ة، فم����ا هو راأي����ك؟ األ 

ترى يف هذه الحتفالية حفاوة عربية بالقد�س 

حم����اولت  عل����ى  ردًا  اأو  العرب����ي،  وتاريخه����ا 

تهويدها؟

• لقد كتبت عن �ملو�سوع خالل �لعام �لر�هن 
مرت������ن يف جريدة �لثورة )�لغ������ر�ء(- �آخرهما يف 

ول 2008. ما �أعنيه هنا هو �رصورة  �سهر ت�رصين �لأ

�أن يك������ون �لعام �ملقبل عام������اً للقد�س ولفل�سطن 

عربياً ودولياً. �لقد�س حمتلة و�لن�ساطات �ستكون 

رهن������اً مبو�فقة �أو رف�س �ملحت������ل. هذ� من جهة 

ومن ناحية مهمة جد�ً �أقول: �إن �حتفالية �لقد�س 

عربية فل�سطينية �إ�سالمية �إن�سانية، وبالتايل فعلى 

أيام  �ملعني������ن �لفل�سطيني������ن تقع م�سوؤولي������ة ملء �

�لعام بالن�ساطات �لتي ي�سهم فيها �لفل�سطينيون، 

�سا�س- �سع������ر�ء وقا�سن وم�رصحين  بالدرجة �لأ

ور�سام������ن.. �إل������خ- ويف �أمكن������ة تو�جدته������م ويف 

مكن������ة �لتي ي�ستطيعون �لو�سول �إليها- يف دنيا  �لأ

ر�������س و�أن�سح منذ  �لع������رب و�مل�سلمن و�أرجاء �لأ

لف �أن يناأو� باأنف�سهم عن �ل�سغائر  �ليوم للمرة �لأ

و �أن يكونو� فل�سطينين- ل �أن يت�رصنقو� يف �سيق 

�لف�سائلي������ة و�حلركية و�حلزبي������ة- فل�سطن هي 

عظ������م و�لقد�س هي  هم و�لأ ق������وى و�لأ كرب و�لأ �لأ

أع������رف �أن مر�������س )�لف�سائلية( ي�سل  قد�������س. � �لأ

�أحيان������اً �لعمل �لفل�سطين������ي �لوطني لذ� �أرجو �أن 

يبع������دو� هذ� �ملر�س عن ن�ساطاتنا يف �لعام- و�إل 

فالتاريخ لن يرحم. �أقول لهم )�خوتي: دعو� �سيئاً 

لفل�سطن.. ل تقولبو� كل �سيء.. ول تف�سلوه كل 

على مقا�ساته، ليكن كل �سيء على مقا�س �لوطن- 

�لق�سية- �ل�سعب( �أما �لعرب فالق�سية ق�سيتهم 

أدرك������و� �أم ل. عليه������م �لقيام  أب������و�- � أم � �س������اءو� �

أنف�سهم- �إنهم يد�فعون  بالو�جب �ملقد�س حي������ال �

أنف�سهم وعن حقوقهم حن ينت�رصون للقد�س  عن �

آم������ل �أن تكون �لن�ساطات �ساملة  ولفل�سطن. لذ� �

وعام������ة ويف �لعو��سم و�ملدن �لعربية كلها. و�أملي 

أو تهويد �لقد�س  �أن تكون حقيقة حماولة �سهينة �

ذهان �لعربي������ة عامة و�لفل�سطينية  حا�رصة يف �لأ

خا�س������ة- لي�������س يف �لعام �ملقبل ب������ل يف كل حن 

�أي�ساً.

- م����ا راأي����ك باحلركة الثقافية يف فل�س����طني، 

ب�سقيها املحتل واملحرر؟

أنظ������ر �إىل فل�سطن كلها  أنا � أق������ول �ل�سدق � � •
أنها كلها حمتل������ة- �لقطاع حمتل من  م������ن منطلق �

وجوه عدة- لي�������س بينها �لحتالل �ملبا�رص- ولكن 

�لحت������الل يفر�س عليها �حل�سار وهو م�ستعد يف 

كل حن لتدمريه������ا و�إحر�قها و�إعادة �حتاللها..  

أنني �أقول �إن فل�سط������ن كلها تظل حمتلة �إن  كم������ا �

بق������ي �أي جزء منها حتت �لحت������الل �ل�سهيوين. 

هذه وجهة نظري- �إننا من عن حو�س- �إن عدت 

�إليه������ا وظلت مثاًل )�لط������رية( حتت �لحتالل فال 

أنني يف �أر�س حمررة. �أما �مل�سهد  أ�ستطيع �لزعم � �

�لثقايف �لفل�سطيني فهو- بالتاأكيد �نعكا�س للو�قع 

�لجتماعي و�ل�سيا�س������ي �لفل�سطيني- من جهة- 

وللو�ق������ع �لعربي من جهة �أخرى. �أقول لك )نحن 

ننا يف و�قع  خال�سة �لو�قع �لعرب������ي كله( ملاذ�؟ لأ

م������ر نعي�س يف �لوطن �لعرب������ي كله- يف �لدول  �لأ

م�سار- �حلركة �لثقافية �لفل�سطينية  و�ملدن و�لأ

تع������اين �لكثري- لي�س من �لحتالل ح�سب- بل من 

خرى- ومنها عدم �لتو��سل  مر��س �لعربية �لأ �لأ
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أي�ساً �لتعم������د يف �إف�ساء �لفر�ق  �ملبا�������رص- منه������ا �

و�لقطيعة- كما �أن �حلركة �لثقافية �لفل�سطينية 

تعاين مما تعاين منه �حلالة �لن�سالية و�لف�سائلية- 

أ منذ  �خلالفات و�لختالف������ات و�ل�رص�عات تقر�

وىل فماذ� �أقول؟ �ل�سفحة �لأ

دب الفل�س����طيني، واأين ت�سعه  - ما راأيك بالأ

من اأدب ال�سعب العربي؟

دب �لعربي-  دب �لفل�سطيني جزء من �لأ • �لأ
ن�سان �لفل�سطين������ي �لذي هو �إن�سان  ن������ه نتاج �لإ لأ

همال(-  دب �لفل�سطيني يعاين )�لإ عربي. لكن �لأ

�إىل جان������ب ما تفر�سه �جلغر�في������ة من م�ساعب 

�لت�س������ال- ��رصب لك مثاًل: �لرو�ئي �لفل�سطيني 

جمهوره يجب �أن يكون �ل�سعب �لعربي �لفل�سطيني 

�أولً فم������اذ� نق������ول و�ل�سع������ب �ملعّن������ي متوزع يف 

ر�س ومغاربها؟ حت������ى �مل�رصح ير�د له  م�س������ارق �لأ

-)�ل�ستق������ر�ر(- �أي �أن  يعر�س يف و�قع م�ستقر.. 

�ل�سع������ب �لفل�سطيني يف و�قع غ������ري م�ستقر- هو 

ربعة  م�ست������ت ومت�ستت وم������وزع يف �لجتاهات �لأ

أنتج مبدعن كبار�ً  دب �لفل�سطيني � يف �لع������امل. �لأ

يف �ل�سع������ر و�لرو�ية حتدي������د�ً: �إن حممود دروي�س 

مدر�س������ة �سعري������ة عربية �أي�ساً هن������اك �سعر�ء يف 

�لوط������ن �ملحتل وهناك قا�سون يف �لوطن �ملحتل: 

دب  ما ر�أيك بجرب� �إبر�هيم جرب� مثاًل؟ ما يغل �لأ

�لفل�سطيني هو �لو�قع �لفل�سطيني �ملحكوم عربياً 

غالل �ل�سهيونية �لحاللية  و�إقليمياً �إىل جانب �لأ

دب  و�لحتاللي������ة -عليه �أرى �رصورة �لهتمام بالأ

�لفل�سطيني- �إنه حمروم م������ن �لدر��سات �لنقدية 

�جلادة وهو بالتايل حم������روم من )خ�سو�سيته( -

أنها د�ئما )�نحياز�ً له(  بقدر ماهي  �لتي ل �أرى( �

�لتعب������ري عن �هتمام مركزي ب������ه كونه �لتعبري عن 

�لق�سي������ة �ملعقدة �ملقد�س������ة- ق�سية �لن�سال �سد 

�لحت������الل و�س������د �لغ�سب و�لقه������ر و�ل�ستالب- 

دب �لفل�سطين������ي ذو موق������ع جوه������ري ومهم  و�لأ

دب �لعرب������ي عموماً- ولكن������ه لي�س يف هذ�  يف �لأ

�ملوق������ع عملياً �أي على �لع������رب �أن يفتحو� �ملجال 

دب �لفل�سطيني ح�سب بل لرتجمة  لي�س لن�������رص �لأ

�جلي������د منه �إىل لغات �لعامل- �إنه �لتعريف �لعملي 

�ملثري للمتلقي من حي������ث �إنه �ل�سورة �جلميلة �إذ 

كي������د للظلم و�لغت�ساب ومن هنا  تعري �لقبح �لأ

تاأتي �أهميته.

- ه����ل تتمن����ى العودة اإىل فل�س����طني؟ بكلمة: 

هل اأنت مع توطني الفل�سطينيني اأم �سده؟

أنا مع  أن������ا �سد �لتوطن على ط������ول �خلط � � •
عودة فل�سطن- كلها �إىل �أ�سحابها �ل�رصعين- �أي 

أن������ا مع حق �لعودة ولي�س حق �لعودة فقط بل مع  �

حق �لعودة م������ع �لتعوي�س- يج������ب تعوي�سنا عن 

�آلمن������ا ومعاناتنا نتيجة �لحت������الل- نحن نعاين 

منذ �أكرث من �ستن عاماً..  ولقد قتل منا ع�رص�ت 

لف وه������م يحلمون باحلياة  لف ومات منا �لآ �لآ

ن�سان يف بيته و�أر�سه ووطنه كما �أن  �لطبيعية لالإ

�ملحتل������ن متتعو� – طو�ل ه������ذه �لعقود- بكل ما 

كل و�ل�رصب و�لتنف�س  كان لي�س لهم- متتعو� ب������الأ

حالل و�مل�سادرة وبالتايل �إن عليهم  و�لحتالل و�لإ

�أن يعو�سون������ا عن كل ما خ�رصناه نحن عليهم دفع 

أبدية ود�ئمة للماآ�سي �لتي �سببوها لنا. غر�مات �

�أما �لتوط������ن فهو �ملوؤ�مرة �لكربى للت�سفية- 

ولكن رف�س �لتوطن ليعني �أن يبقى �لفل�سطينيون 

حمروم������ن م������ن �لنتق������ال وحرية �لعم������ل وحتى 
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مريكي  �لتملك.. �أقول لك �أتظن �أن �لفل�سطيني )�لأ

أبد�ً  أو �ل�سويدي( لي�س فل�سطينياً؟ � أو �لبلجيك������ي � �

أي�ساً  �إنهم يحلم������ون بالعودة �إىل �لوط������ن- �أقول �

مقولة رددتها كثري�ً. فل�سطن لتقبل �لق�سمة على 

�ثنن- ول�ست �أعني )حمو �أو طرد( كل �ليهود من 

فل�سطن- هناك يهود عرب ويهود فل�سطينيون- 

وطان �لتي جاءو�  �أقول ليعد �ليهود �لغرباء �إىل �لأ

منها – لي�س ثمة من حل- �ل�سهاينة لن يقبلو� بحل 

)�لدولتن(- �إل مرغمن و�نتظار�ً لظروف �أخرى 

أنهم لن يقبلو� بحل )�لدولة( حتى  �أح�سن لهم كما �

نهم يدركون �أن �لعامل  لو قبل به �لفل�سطينيون لأ

�لدميغ������ر�يف ل�سالح �لفل�سطيني������ن و يف �لنهاية 

أقلية يهودية. �ستكون فل�سطن )عربية( ذ�ت �

دباء الذين تقراأ لهم من العرب  - م����ن هم الأ

جانب؟ ومن الأ

أ ما يقع  أق������ر� أ�سم������اء بعينها. � • لي�������س هناك �
أ  �أمام������ي- فاإن ر�ق يل �أمتمه و�إن مل يرق عفته �أقر�

أ للعرب- من كل  دباء �أمريكا �لالتيني������ة- و�قر� لأ

قطار- من �أ�سل �إىل �إنتاجهم- بعد هذه �لفرتة  �لأ

أ �لق�س�س �لق�سار و�لرو�يات  م������ن �لنقطاع. �أقر�

أوق������ات �لتاأليف �أنقطع كلية  أنني يف � و�ل�سعر مع �

�أحيان������اً عن قر�ءة �لق�س������ة و�لرو�ية حتديد�ً. �إل 

أنني و�إن وجدت �سيئاً ذ� قيمة �لتهمته ب�رصعة. �

- هل يكفي ما تقب�سه لقاء كتاباتك، وكيف 

تعي�س؟

• م������ا �أقب�س������ه لق������اء كتابات������ي ليكفي على 
ط������الق- فان������ا �أعيل ثالث������ة �أطف������ال- كما �أن  �لإ

مريكي للعر�ق ق������د حرمني- حتى  �لحت������الل �لأ

ن- من حقي يف �لتعوي�س ويف )�لتقاعد(- لقد  �لآ

خدمت يف �لع������ر�ق ربع قرن- و�أ�سيفت خدماتي 

يف �سورية و�لكويت، �إىل �سنو�ت �خلدمة فاأ�سحت 

أق������ول لك: لميوت  خم�سة وثالث������ن عاماً. لكن �

ن�سان جوعاً ماد�م يجاهد ويكابد. لو قلت لك  �لإ

�إنني �أحل������م بيوم ل �أكتب فيه �أكذب عليك- لي�س 

ن �لكتابة حياتي  لكي �أح�سل على مكافاأة ب������ل لأ

أنني ما عدت  كلها. وللحقيقة �ملظامل ترى. �أتدري �

أنني من  ع�س������و�ً يف )�حتاد �لكتاب �لع������رب( مع �

أو تدري  �لذي������ن كانو� يف �لتاأ�سي�س ع������ام 1969؟ �

أنني من موؤ�س�سي �حتاد �لكتاب �لفل�سطينين منذ  �

عام 1966 يف غزة؟ م������ع ذلك �أعرف �أن ثمة من 

بيننا- نحن �لكّتاب �لفل�سطينين- من يتلقى ر�تباً 

أو �ل�سلطة �لفل�سطينية( �سهرياً- من  من )�ملنظمة �

أو �لدرجة  دون �أن يكون موظفاً لديها- �إل بال�سم �

�لوظيفية �لتي حتدد له �لر�تب �جليد.

�إمن������ا �ساأبقى �أكتب و�أجال������د و�أجاهد �إىل �أن 

�ألقي وجه ربي. وث������ق �أن �هلل هو �لغني- وذ� ما 

كنت قلت������ه يف مقالة وجهته������ا �إىل �حتاد �لكّتاب 

�لع������رب- على �سفحات جريدة �لثورة قبل ب�سعة 

أنني �أعي�س �أف�سل بكثري من  أ�سه������ر. و�حلمد هلل � �

أنني  كثري م������ن �ملالين من �لب�رص- و�إن كنت �أظن �

أتلقى ما  ف�سل فال ي�سريين �إطالقاً �أن � ��ستحق �لأ

أنه لي�س يكفي �أو هو �أقل مما ��ستحق. �أحمد  �أظن �

�هلل د�ئم������اً. و�أرجوه �أن مين عل������ي بال�سحة لكي 

�أو��سل خدمة �سعب �أ�سعب ق�سية يف �لتاريخ.
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مريكية  �رصائيلي وال�سيا�سة الأ اللوبي الإ

اآخر الكالم

عروبة القد�س

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير



�صفحات من الن�صاط الثقايف

العــــــدد 544 كانون الثاين   4��2009

القد�س عا�سمة الثقافة العربية 

 هذ� �لعام �سيكون عام �لحتفال بالقد�س عا�سمة للثقافة �لعربية، حيث 

ل������ن يقت�رص �لحتفال بها على �لفل�سطينين و�مل������دن �لفل�سطينية، بل �سيمتد 

لي�سم������ل �لعو��سم و�لبلد�ن �لعربية، نظر�ً مل������ا للقد�س من مكانة خا�سة، وملا 

كاتب  وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

ò

❁

اأحمد احل�سني
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له������ذه �لحتفالي������ة من قيم������ة رمزية ودللة 

وطنية وقومية. 

   ويف ه������ذ� �ملنح������ى كان وزر�ء �لثقافة 

�لعرب و�فق������و� باأن تكون مدينة �لقد�س هي 

عا�سم������ة �لثقافة �لعربية لعام 2009، وذلك 

خالل �لدورة �خلام�سة ع�رص ملوؤمترهم �لذي 

�نعقد يف مدينة م�سقط ب�سلطنة عمان �أو�خر 

عام 2006. 

ونظ������ر�ً ملا تعاني������ه دول������ة فل�سطن من 

ح�سار وتعانيه مدين������ة �لقد�س من حمالت 

�سهيونية خبيث������ة لتهوديها وحم������و تاريخها 

�لعرب������ي طالب وزي������ر �لثقاف������ة �لفل�سطيني 

أب������و �ل�سبح �أن  آن������ذ�ك �لدكتور عط������ا �هلل � �

تتقا�سم �لدول �لعربي������ة فعاليات ون�ساطات 

قطار �لعربية  �لحتفاء بالقد�س وتقام يف �لأ

ر��سي �لفل�سطينية و�أي�ساً  جميعا كما يف �لأ

�أن يتم �لحتفاء بها خ������ارج �ملنطقة �لعربية 

وذلك تاأكيد�ً على عروبة �لقد�س.

وكان موؤمت������ر وزر�ء �لثقافة �لعرب قرر 

�إ�سد�ر كت������اب حول موق������ع »مدينة �لقد�س 

أ�سو�ره������ا« �مل�سج������ل عل������ى قائم������ة �لرت�ث  و�

ردنية �لها�سمية  �لعاملي من قبل �ململك������ة �لأ

ع������ام 1981 وعل������ى قائمة �ل������رت�ث �لعاملي 

�ملهدد باخلطر ع������ام 1982 باللغات �لعربية 

�سبانية، وتوزيعه  و�لجنليزية و�لفرن�سية و�لإ

أو�سع. على نطاق �

وتق������دم �ملوؤمتر ببيان ملنظم������ة �ليون�سكو 

طالب فيه برف�س �إدر�ج �إ�رص�ئيل موقع �لقد�س 

على قائمتها �لتمهيدية ملو�قع �لرت�ث �لثقايف 

�لعاملي وقال �لوزر�ء �لعرب يف بيانهم: »نعرب 

أ�سفن������ا �ل�سديد لظه������ور ذلك يف وثيقة  عن �

ر�سمي������ة لليون�سكو ملا فيها م������ن تعار�س مع 

قر�ر�ت �ل�رصعية �لدولية �ملتمثلة يف قر�ر�ت 

من �لتي تقر باأن  �لأمم �ملتحدة وجمل�������س �لأ

�لقد�س �أر�س حمتلة، وخمالفة لكافة �ملو�ثيق 

و�لتفاقيات �لدولية مبا فيها �تفاقية �لرت�ث 

�لعاملي �لتي �أقره������ا �ملوؤمتر �لعام لليون�سكو 

ع������ام 1972 «كم������ا طالب �ملوؤمت������ر يف بيانه 

لليون�سكو �إ�سقاط مدينة �لقد�س وكافة �ملو�قع 

�رص�ئيلية �لتز�ما  �لفل�سطينية من �لقائمة �لإ

بالق������ر�ر�ت �لدولية �لتي توؤك������د �أن �إ�رص�ئيل 

حتتل �أر��س فل�سطيني������ة وعربية، ويف نهاية 

�لبي������ان طالبو� منظم������ة �ليون�سكو ومديرها 

�لع������ام باللتز�م بق������ر�ر�ت �ل�رصعية �لدولية 
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وجت�سيدها يف �جتماعاتهم ووثائقهم.

طار �س������دد �ملوؤمتر �أن تهتم  ويف ه������ذ� �لإ

عالمي������ة  �لعو��س������م �لعربي������ة بالتغطي������ة �لإ

�لالزم������ة يف ه������ذ� �ل�س������اأن و�لتن�سي������ق فيما 

بينها وبن بع�سها �لبع�������س من �أجل تفعيل 

عالمي �ل������الزم للتعريف باحلقوق  �لدور �لإ

�لعربية و�لثقافي������ة م�ستخدمة يف ذلك كافة 

عالمية من مقروءة، وم�سموعة  �لو�سائط �لإ

)1(
ومرئية.

موؤمتر القد�س ال�ساد�س: 

دع������ا �مل�ساركون يف �ختتام �أعمال موؤمتر 

�لقد�������س �ل�ساد�������س �لذي عق������د يف �لدوحة 

متن  عا�سم������ة دولة قطر كاف������ة مكونات �لأ

�سالمية من �أجل توحيد �ل�سفوف  �لعربية و�لإ

للدفاع عن �لقد�س �ل�رصيف، و�سد �خلطط 

�رص�ئيلية �لر�مية لطم�س معاملها، و�لتحذير  �لإ

م������ن تد�عيات حم������الت �لتهويد �جلارية يف 

�ملدين������ة، و�أكدو� على �������رصورة توحيد �سف 

مة وخا�سة �ل�س������ف �لفل�سطيني من �أجل  �لأ

�لذود عن �لقد�س �ل�رصيف.

و�سدد �ملتحدثون يف �ملوؤمتر، ويف مقدمتهم 

رئي�س جمل�������س �أمناء موؤ�س�سة �لقد�س �لعاملية 

ندوني�سي  �ل�سيخ يو�سف �لقر�ساوي ونائبه �لإ

حمم������د نور هد�ية حممد و�ملطر�ن عطا �هلل 

حن������ا، عل������ى �أن �لدفاع ع������ن �لقد�س و�جب 

مة جمعاء وو�ج������ب �أحر�ر �لعامل كافة، يف  �لأ

ذ�ت �لوقت جدد رئي�س جمل�س �أمناء �لقد�س 

دعو�ته كافة �لف�سائل �لفل�سطينية من �أجل 

نب������ذ �خلالفات، وحتقيق �مل�ساحلة �لوطنية 

م������ن �أج������ل ح�سد كاف������ة �لطاق������ات ملقاومة 

�لحتالل على جميع �جلبهات.

وكانت فعاليات �ملوؤمتر قد ت�سمنت عقد 

و�ساع مبدين������ة �لقد�س يف  ندوة تناول������ت �لأ

�رص�ئيلي ومعاناة  ظل ممار�سات �لحتالل �لإ

�ملقد�سين يف جم������الت �ل�سح������ة و�لتعليم، 

�رص�ئيلية على  آثار �حلفريات �لإ وتد�عيات و�

مقد�س������ات �ملدينة، ويف تل������ك �لندوة دح�س 

ثار �لفل�سطيني ر�ئف جنم �خللفيات  عامل �لآ

�لتاريخي������ة و�لدينية �لتي ت�ستن������د عليها تل 

أبي������ب لتربير م������ا تقوم به م������ن حفريات يف  �

�لقد�س �ل�رصيف ب�سكل يهدد هوية وم�ستقبل 

أثار �ملطر�ن عطا �هلل حنا �ملخاطر  �ملدينة، و�

أي�س������ا �ملقد�سات  �رص�ئيلي������ة �لتي ته������دد � �لإ

�مل�سيحية يف �لقد�س، د�عيا �إىل �إن�ساء جبهة 
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�إ�سالمية م�سيحية م�سرتكة للدفاع عن �ملدينة 

وخماطبة �لعامل بلغة و�حدة يف ذلك �لباب.

وكان �ملوؤمتر �أ�سدر بياناً ختامياً �أكد فيه 

�رصورة ��ستنفار �لهمم ملو�جهة �لتهديد�ت �لتي 

�سالمية و�مل�سيحية،  تتعر�س لها �ملقد�سات �لإ

ق�سى �ملبارك، وطالب  وخ�سو�ساً �مل�سجد �لأ

�سالمي������ة باإعطاء  �حلكوم������ات �لعربي������ة و�لإ

م�ساألة �لقد�س ما ت�ستح������ق من �أهمية، و�أل 

تتعامل معها وكاأنها �س������اأن فل�سطيني، د�عيا 

�ملنظم������ات �لدولية �ملعني������ة بحماية �لرت�ث 

�لروحي و�حل�ساري و�لثق������ايف �لذي تزخر 

به �لقد�������س، م�ستنكر�ً �حلفري������ات �جلارية 

ق�سى، ول�سيما يف �ملنطقة  حتت �مل�سجد �لأ

�جلنوبية و�لغربية منه، �إ�سافة �إىل �لعتد�ء 

على مقربة �لرحمة، �رصقي �مل�سجد وحماولة 

فر�������س �لطاب������ع �ليهودي عليه������ا، و�لتدخل 

�سالمية  وقاف �لإ �ملبا�رص يف عمل د�ئ������رة �لأ

ويف حركة �مل�سلن، ودعا �ملوؤمتر �جلماهري 

�سالمي������ة �إىل تكثي������ف حتركها  �لعربي������ة و�لإ

ملنا�رصة �لقد�س، كما دعا �حلكومات �لعربية 

�سالمية للعمل وفق ��سرت�تيجية و��سحة،  و�لإ

يكون فيها �مل�س بالثو�بت �لفل�سطينية وعلى 

أ�سها ق�سي������ة �لقد�س وهويتها ومقد�ساتها،  ر�

ق�سى خطاً �أحمر ل  وخ�سو�ساً �مل�سج������د �لأ

يجوز جتاوزه. 

عالن عن  وج������اء يف بيان �ملوؤمت������ر �أن �لإ

�لقد�س عا�سمة للثقافة �لعربية ل�سنة 2009، 

مة �لعربية، بكل  يعد حتدياً حقيقياً �أمام �لأ

�أطيافها ومكوناته������ا، �لر�سمية و�ل�سعبية، �إذ 

مة �أمام �ختبار عملي ترتجم فيه  �أ�سحت �لأ

أنها �أمة  تقديرها للقد�س، وتثبت من خالله �

ت�ستحق �لقد�س، و�أن �لقد�س عا�سمة عاملية 

حلو�ر �لثقاف������ات، ولقيم �خل������ري و�لت�سامح 

و�لعطاء، لذ� ف������اإن �ملوؤمتر يدعو �إىل تنظيم 

أو�سع للفعاليات �لثقافية �لر�سمية و�ل�سعبية،  �

و�إىل �أكرب م�سارك������ة يف هذه �لفعاليات، �لتي 

�ستقام يف خمتلف �لعو��سم �لعربية من �أجل 

�لقد�س. 

كم������ا دع������ا �ملوؤمت������ر �ملجال�������س �لنيابية 

�سالمي������ة لت�سكيل جلان للقد�س  �لعربية و�لإ

وفل�سط������ن، وتفعيل دور هذه �للجان، للقيام 

مبا يتنا�سب مع حج������م �ملخاطر �لتي حتيق 

بالقد�������س وفل�سطن، ودع������ا �ملوؤمتر �ل�سلطة 

�لفل�سطينية �إىل مو�جهة ما يجري يف �لقد�س 



�صفحات من الن�صاط الثقايف

العــــــدد 544 كانون الثاين   4�22009

ق�س������ى، و�إىل وق������ف �للقاء�ت  و�مل�سج������د �لأ

�رص�ئيلي، بعدما  و�لجتماعات مع �جلانب �لإ

أثبتت �لتجربة عدم جدو�ها.  �

أك������د بي������ان �ملوؤمت������ر على م������ا ورد يف  و�

�إعالن ��سطنب������ول �لتاريخي، �ل�سادر يف 17 

ت�رصين ث������اين/ نوفمرب 2007، ول�سيما �إد�نة 

�ملمار�س������ات �ل�ستيطاني������ة �لعن�رصي������ة �لتي 

ت�ستهدف حمو معامل �لقد�س وتهويدها، و�أكد 

�ملوؤمتر على حق �لعودة لالجئن و�لنازحن 

و�ملهجرين باعتب������اره حقاً ل ميكن �مل�ساومة 

أ�سكال  أو �لتنازل عنه، وعلى وقف كل � عليه �

�رصى  �لتطبيع م������ع �ل�سهاينة، و�إىل �إطالق �لأ

�رص�ئيلي،  و�ملعتقلن يف �سج������ون �لحتالل �لإ

و�أن تتحم������ل جامعة �لدول �لعربية، ومنظمة 

�سالمي، و�لأمم �ملتحدة م�سوؤولياتها  �ملوؤمتر �لإ

طار.  يف هذ� �لإ

ودع������ا �لبيان كافة جه������ات �لخت�سا�س 

للقيام  كادميي������ة  و�لأ �ملهني������ة  و�لقطاع������ات 

بدوره������ا يف دعم �سمود �أهلن������ا يف �لقد�س، 

وثباتهم على �أر�سهم، و�ملحافظة على هوية 

دو�ر  �لقد�س وتر�ثها �حل�ساري، وينوه �إىل �لأ

�لكبرية �ملن�سودة م������ن �لعلماء، و�حلقوقين، 

و�لكتاب،  دباء  عالمين، و�لرتبوين، و�لأ و�لإ

و�ملوؤرخن، وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين، حتى 

تك������ون ق�سي������ة �لقد�س حا�������رصة على جميع 

�مل�ستوي������ات �ل�سعبية و�ملناب������ر �لدولية، ويف 

)2(
مناهج �لدر��سة و�لتعليم. 

كد عروبتها: اأ�سماء القد�س توؤ

�سماء �لتي �أطلقت على �لقد�س  توؤك������د �لأ

أق������دم �لع�س������ور وحتى �لي������وم هويتها  منذ �

أ�س������كال �لت�سليل  �لعربي������ة بالرغم م������ن كل �

دعاء�ت �ل�سهيونية �لتي ل �سند لها ول  و�لإ

م�سد�قية تاريخية. 

و�أول ��س������م عرف������ت ب������ه �لقد�������س، ه������و 

�سليون  �ل�سم �ل������ذي �سماها به �سكانه������ا �لأ

أو »يرو - »�لكنعانيون« وه������و »يرو-�ساليم« �

ل������ه كنعاين معناه  �سل������م« و�س������امل و�سلم ��سم لإ

�ل�س������الم، وقد ورد �أول ذك������ر ملدينة �لقد�س 

كتابة يف �لوثائق �لتي عرث عليها يف »�إيبال- 

ت������ل مرديخ يف �سم������ال �سوري������ة، وهي وثائق 

ل������ف �لثالث ق.م، وترد  أو��سط �لأ ترجع �إىل �

أ�سماء عدة مدن منه������ا - �سامل- �لتي  فيه������ا �

أنها ت�سري �إىل �لقد�س.  يرجح �لبع�س �

أم������ا �أول ��سم ثابت ملدين������ة �لقد�س فهو  �
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أو »�ورو�سامل« وقد ورد �سمن ما  »�ورو�س������امل« �

أ�سماء  ي�سم������ى بن�سو�س �للعنة، �لت������ي تذكر �

�لبل������د�ن و�ملدن و�حلكام �لذي������ن كانو� فيما 

زعم من �أعد�ء م�رص، وكانت �لعادة هي كتابة 

و�ين �لفخارية ثم  ع������د�ء عل������ى �لأ أ�سماء �لأ �

حتطيمها يف �أحد طقو�س �ل�سحر �لتاأثريي، 

و�ين يرجع �إىل فرتة  وثبت �أن تاريخ تل������ك �لأ

حكم �لفرعون »�سيزو�سرت�س �لثالث 1878-

أ�سماء ت�سع ع�رصة  1842 ق.م« وكانت كله������ا �

مدينة كنعانية من بينها �ورو�سامل. 

وهناك من يذه������ب يف �أ�سل �أورو�سامل �أو 

�ورو�س������امل �إىل �أن �ل�س������م مكون من مقطعن 

أو �س������امل« وهو �إ�سم �إل������ه، و�أورو: وهي  »�سامل �

أن�س������اأ، فيكون معنى  أو � أ�س�������س � كلم������ة تعني �

أ�س�سه������ا �س������امل، ويعترب  �ل�س������م »�ورو�س������امل« �

�ل�سم ��سماً عموري������اً، بدليل �أن �أول ��سمن 

مريي������ن تاريخين م������ن �لقد�س هما: »باقر  لأ

عم������و« و»�زسعمو« وهما ��سم������ان عموريان، 

�سليون،  و�لعموري������ون ه������م �سكان كنع������ان �لأ

ولغ������ة �لعمورين تدع������ى غالب������اً �لكنعانية، 

كما �أن ��س������م �لكنعانين ي�سم������ل �لعمورين 

أور�سليم �لتي  �أحيان������اً، وعليه ف������اإن ت�سمي������ة �

�سماء  يحاول �ل�سهاينة �لي������وم عدها من �لأ

�لعربية هي يف �حلقيقة كلمة كنعانية عربية 

أور�سليم عربية  �أ�سيل������ة، وكيف تكون كلم������ة �

و�للغة �لعربي������ة لغة حديثة ج������د�ً ولدت يف 

�لقرن �لر�بع ق.م وتبلورت يف �لقرن �خلام�س 

�مليالدي وبعده؟!.

وبعد ن�سو�س �للعن������ة بحو�يل خم�سمئة 

ع������ام ظهر ��سم جديد للقد�س هو: �ورو�سامل، 

وذل������ك فيما يعرف باألو�ح تل �لعمارنة، وهي 

�ست ر�سائل بعث به������ا »عبدي خيبا« - ملك 

�أورو�س������امل يف �لقرن �لر�ب������ع ع�رص ق.م - �إىل 

فرعون م�������رص »�خنات������ون« �إ�سافة �إىل ذلك 

أو �س������امل« يف �سجالت  فق������د ذك������رت »�سليمو �

أ�س������ور �سمن عد�د �ملدن  »�سنحاري������ب« ملك �

أور�سليم  �لتي تدفع له �جلزية، وقد ظل ��سم �

�سائعاً منذ ذل������ك �لعهد �إىل يومنا هذ� ومنه 

فرجني »جريوز�ليم«.  جاء �ل�سم �لإ

�سماء فقد حملت �لقد�س  �إىل جانب تلك �لأ

��سم »يبو�س« ن�سبة �إىل �ليبو�سين، وهم فرقة 

من �لكنعانين �سكن������و� �لقد�س وحولها، ويف 

هذه �لفرتة �أخ������ذ ��سم»يبو�س« و»�ليبو�سين« 

يظهر يف �لكتاب������ات �لهريوغليفية، ويبدو �أن 
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�ليبو�سين قد تلو �لعمورين يف �سكنى �ملدينة 

لف �لثاين ق.م،  ول من �لأ خ������الل �لن�سف �لأ

و�أطلق على �لقد�س ��سم »يبو�س« وهو �ل�سم 

أور�ساليم، وقد  �لثاين ملدين������ة �لقد�س بع������د �

�سماها �لفر�عن������ة يف كتاباتهم �لهريوغليفية 

»يابيث������ي« و»يابتي« وهو حتريف ل�سم يبو�س 

�لكنعاين.

 - �سموه������ا  �ليوناني������ن  �إن  ويق������ال:   

ولك������ن موؤرخهم »هريودوت�س«  هرو�سوليما- 

�سماه������ا »قدي�������س« كما �سمعها م������ن �سكانها 

�لعرب �ملعا�رصين له، ويف زمن �لرومان بدل 

أور�سليم  مرب�طور »هادري������ان« ��سم مدينة � �لإ

بع������د �أن ��ستوىل عليه������ا ودمرها عام 122م، 

و�أطلق عليها ��س������م »�إيليا كابيتولينا« و�سدر 

�ل�سم �إيليا لقب عائلة هادريان، وكابيتولن 

له �لروم������اين �لرئي�س، وظل  جوبيرت ه������و �لإ

��س������م »�إيليا« �سائد�ً نحو مئت������ي �سنة، �إىل �أن 

مرب�طور »ق�سطنط������ن« �ملتوفى عام  جاء �لإ

أباطرة  237م، وه������و �أول م������ن تن�������رص م������ن �

�لرومان - فاألغى ��س������م �إيليا و�أعاد للمدينة 

��سمه������ا �لكنعاين، لكن ��س������م �إيليا �ساع وظل 

م�ستعماًل، كما جند ذلك يف �لعهدة �لعمرية 

و�ل�سعر �لعربي. 

�سالم������ي �أطلق على هذه  وبع������د �لفتح �لإ

أ�سم������اء: �لقد�س، وبي������ت �ملقد�س،  �ملدين������ة �

و�لبيت �ملقد�س، ود�ر �ل�سالم، وقرية �ل�سالم، 

)3(
ومدينة �ل�سالم. 

العهدة العمرية: 

ه������ذ� م������ا �أعطى عب������د �هلل عم������ر �أمري 

مان، �أعطاهم  �ملوؤمنن، �أهل �يلياء، م������ن �لأ

نف�سهم و�أمو�لهم ولكنائ�سهم و�سلبانهم  �أماناً لأ

�سقيمه������ا وبريئها، و�سائر ملتها، �أن ل تُ�سكن 

كنائ�سه������م، ول ته������دم، ول ينتق�س منها، ول 

من حيزها،ول من �سليبهم، ول من �سيء من 

�أمو�لهم، ول يكرهون على دينهم، ول ي�سار 

�أحد منه������م، ول ي�سكن �إيلياء معهم �أحد من 

�ليه������ود، وعلى �أهل �إيلياء �أن يعطو� �جلزية، 

كما يعطى �أهل �ملد�ئن، وعليهم �أن يخرجو� 

منها �لروم و�لل�سو�س، فمن خرج منها فاإنه 

آم������ن على نف�سه وماله، حتى يبلغو� ماأمنهم،  �

وم������ن �أقام منه������م فهو �آمن، وعلي������ه مثل ما 

على �أهل �يلي������اء من �جلزية، ومن �أحب من 

�أهل �إيلي������اء �أن ي�سري بنف�سه وماله مع �لروم، 

ويخلى بيعه������م و�سلبهم فاإنه������م �آمنون على 

أنف�سه������م وعلى بيعهم و�سلبه������م حتى يبلغو�  �
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ماأمنه������م، فمن �ساء منهم قعد وعليه مثل ما 

على �أهل �إيلياء م������ن �جلزية، ومن �ساء �سار 

مع �ل������روم ومن �ساء رج������ع �إىل �أهله فاإنه ل 

يوؤخذ منهم �سيء حت������ى يح�سد ح�سادهم، 

وعلى م������ا يف هذ� �لكتاب عه������د �هلل وذمة 

ر�سوله،وذمة �ملوؤمنن �إذ� �أعطو� �لذي عليهم 

من �جلزية. 

وق������د �سهد على هذ� �لعه������د �لذي كتب 

�سنة خم�س ع�رصة للهجرة وح�رصه خالد �بن 

�لوليد، وعمرو بن �لعا�س، وعبد �لرحمن بن 

)4(
عوف، ومعاوية بن �أبي �سفيان.

ق�سى وم�ساجد القد�س القدمية:  الأ

ق�سى  يرى �لباحثون يف تاريخ �مل�سجد �لأ

�أن هذ� �ل�سم ي�سمل كل ما د�ر حوله �ل�سور 

�لو�قع يف �أق�سى �لز�وية �جلنوبية �ل�رصقية 

من مدينة �لقد�س �لقدمية �مل�سورة بدورها، 

وبذلك فهو ي�سم������ل: قبة �ل�سخرة، و�جلامع 

�لِقبِْل������ي، ف�س������اًل عن نح������و 200 معلم �آخر 

ق�سى، ما بن م�ساجد،  تق������ع �سمن حدود �لأ

أ�سبلة مي������اه، وم�ساطب،  ومبان، وقب������اب، و�

أ�سج������ار، وحماريب،  أروق������ة، ومد�ر�������س، و� و�

آبار، ومكتبات. أبو�ب، و� ومنابر، وماآذن، و�

�سالمي للقد�س عام 636م  ومع �لفتح �لإ

)�ملو�فق 15 للهجرة(، بنى عمر بن �خلطاب 

ر�سي �هلل عنه �جلامع �لقبلي، كنو�ة للم�سجد 

موية، بنيت  ق�س������ى، ويف عهد �لدول������ة �لأ �لأ

قبة �ل�سخرة، كما �أعيد بناء �جلامع �لقبلي، 

و��ستغ������رق هذ� كله قر�ب������ة 30 عاما من 66 

هجري������ة 685/ ميالدية - 96 هجرية/715 

ق�سى  ميالدي������ة، ليكتمل بعده������ا �مل�سجد �لأ

ب�سكل������ه �حلايل، �لذي يرج������ع �إىل عهد عبد 

�مللك بن مرو�ن و�بنه �لولي������د �للذين �أعاد� 

عو�م 86 - 96ه�/ 705- 715م،  بناءه يف �لأ

م������وي عبد �مللك بن  أق������ام �خلليفة �لأ حيث �

م������رو�ن بن عام������ي 66 � 86 هجري / 685 

ق�سى على �سكل قبة  � 705 قبة �مل�سج������د �لأ

ذهبية عظيمة فوق �أعلى �سخرة يف �مل�سجد 

ق�سى �ملب������ارك، تقوم عل������ى مبنى مثمن  �لأ

�ل�سكل. 

ق�سى منذ عام  وقد تعر�س �مل�سج������د �لأ

1967 لعتد�ء�ت �إ�رص�ئيلية م�ستمرة بحجة 

�رص�ئيلية �لكاذبة �لتي يدعون بها  �ملز�عم �لإ

ق�سى �ملبارك بني يف مو�سع  �أن �مل�سج������د �لأ

م������ا ي�سمى باملعبد/ �لهي������كل �ليهودي، حيث 
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أف������و�ج �مل�ستوطنن  تقوم ق������و�ت �لحتالل و�

�رص�ئيلين و�جلماعات �ليهودية �ملتطرفة  �لإ

بالعت������د�ء عل������ى حرمة �مل�سج������د و�مل�سلن 

في������ه، وحرق ج������زء منه، وحماول������ة تفجريه، 

وتخريبه �أكرث من مرة، و�ل�ستيالء مثل: باب 

�ملغارب������ة، وحائط �لرب�ق، وحما�رصة �مل�سلن 

نفاق  م������ن �لو�سول �إليه، و�سق �حلفريات و�لأ

أ�سا�ساته، م������ا �أدى �إىل ت�سدع �أجز�ء  حت������ت �

منه، ومنع حماولت ترميمه، و�إعادة بناء ما 

ت�سدع منه. 

ق�سى ثمة مئات �مل�ساجد  و�إىل جانب �لأ

�لقدمية �لتي تزخر بها مدينة �لقد�س، تعاين 

ق�سى من �عتد�ء�ت �إ�رص�ئيل  ما يعاين منه �لأ

أ�سهر ه������ذه �مل�ساجد:  �ملتكررة عليه������ا ومن �

م�سجد �ل�سوربجي، م�سجد �لنبي د�ود، م�سجد 

�ملئذنة �حلمر�ء، مئذنة باب �ملغاربة، مئذنة 

باب �ل�سل�سلة، مئذنة ب������اب �لغو�منة، مئذنة 

�سباط، م�سج������د قبة مو�سى، م�سجد  باب �لأ

باب حطة، م�سج������د كر�سي �سليمان، م�سجد 

�ملغاربة، م�سجد ب������اب �لغو�منة، م�سجد د�ر 

مام، م�سجد خ������ان �لزيت، م�سجد �سلمان  �لأ

�لفار�س������ي، م�سجد ر�بع������ة �لعدوية، م�سجد 

�لطور، م�سج������د �لقلعة، م�سج������د �حلنابلة، 

م�سج������د عكا�س������ة، م�سج������د �سويق������ة علون، 

م�سج������د �خلانقاه، م�سجد �خلالدية، م�سجد 

�ليعقوبي������ة، م�سج������د �ل������رب�ق، م�سجد خان 

�ل�سلطان، م�سجد �لقرمي، م�سجد �لكرميي، 

م�سجد �لعلم������ي، م�سجد بني ح�سن، م�سجد 

رمن، م�سجد �ل�سي������خ لولو، م�سجد  ح������ارة �لأ

حارة �لن�س������ارى، وم�سجد �لب������از�ر، م�سجد 

�مل�سع������ودي، م�سجد �ل�سيخ ج������ر�ح، م�سجد 

حجازي، م�سج������د �ملطحنة، م�سجد �ملولوية، 

)5(
فغاين.  م�سجد �ل�سيخ ريحان، �مل�سجد �لأ

ق�سى:  �رصائيلية حتت الأ احلفريات الإ

وق������اف يف �حلكوم������ة  ح������ذرت وز�رة �لأ

نفاق  �لفل�سطيني������ة من �أن ت������وؤدي �سبكات �لأ

�جلاري������ة حتت  �رص�ئيلي������ة  �لإ و�حلفري������ات 

ق�سى �إىل �نهيار �مل�سجد  أ�سا�سات �مل�سجد �لأ �

ب�سكل كامل.

وقالت �لوز�رة يف تقرير لها �إن »�مل�سجد 

ق�سى يتعر�������س �إىل �أكرب عملية ��ستئ�سال  �لأ

�رص�ئيلي(  وتهوي������د، و�سلطات )�لحت������الل �لإ

نفاق  تزيد يوم������ا بعد يوم من حجم وعدد �لأ

أ�سا�سات  � �أعمال �حلفري������ات حتت  وتو��سل 
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�مل�سجد بهدف هدمه و�إقامة �لهيكل �ملزعوم«، 

أن������ه »يف �أق�سى �س������ارع �لو�د يف  و�أ�ساف������ت �

�لبلدة �لقدمي������ة يف �لقد�س يقع حمام �لعن 

�سالمية �لوقفية �لقريبة من  بنية �لإ �أح������د �لأ

ق�سى و��ستولت  �جل������د�ر �لغربي للم�سجد �لأ

�سلط������ات �لحتالل على �ملبن������ى وبد�أت منذ 

نحو �سنة ون�سف ببناء كني�س يهودي ل يبعد 

ق�سى �ملبارك  �س������وى 50 مرت� عن �مل�سجد �لأ

ويف نف�������س �لوق������ت كانت حفري������ات عميقة 

أ�سفل حمام �لعن«. ومت�سعة تنفذ �

و�أكدت �لوز�رة وقوع عدة �نهيار�ت خلف 

مبنى حمام �لعن )�لكني�س �ليهودي( �خلمي�س 

2/28/،2008 م������ا �أدى �إىل �إح������د�ث حفرة 

عميقة على مدخ������ل �أحد �لبيوت �ملقد�سية، 

أ�سار �سهود عي������ان ملوقع �لنهيار �إىل  »حيث �

وجود حفري������ات و��سعة ومت�سعبة لجتاهات 

متعددة وباأعم������اق متفاوتة كلها ت�سري باجتاه 

ق�سى �ملب������ارك«، وحتديد�ً نحو  �مل�سج������د �لأ

منطقة باب �ملطهرة �لو�قع يف حدود �مل�سجد 

ق�سى �ملبارك من �جلهة �لغربية. �لأ

عمار  ق�سى لإ وقد ك�سف������ت موؤ�س�س������ة �لأ

معلوم������ات  ع������ن  �سالمي������ة،  �لإ �ملقد�س������ات 

أ�سفل  �رص�ئيلية � جديدة حول �حلفري������ات �لإ

ق�سى  ويف �ملحي������ط �ملال�س������ق للم�سج������د �لأ

ق�سى،  وتد�عياتها �خلطرية على �مل�سجد �لأ

أنَّ �حلفريات ت�ساعدت  أ�سارت �ملوؤ�س�سة �إىل � و�

خرية، فقد �نهار جزء  حدتها يف �ل�سنو�ت �لأ

من طريق باب �ملغاربة مطلع عام 2004. 

�سالمية �ل�سيخ  وك�سف رئي�س �حلركة �لإ

ر�ئد �سالح ع������ن كني�س يهودي ومبنى قافلة 

ق�سى  أ�سفل �مل�سج������د �لأ جي������ال �لعربّي������ة � �لأ

مطلع ع������ام 2006. ويف مطل������ع عام 2007 

�رص�ئيلّية بهدم طريق باب  بد�أت �ملوؤ�ّس�سة �لإ

�ملغارب������ة وغرفتن من �مل�سج������د. ويف مطلع 

عام 2008 متَّ �لك�سف عن نفق جديد بطول 

200 مرت مال�سق للج������د�ر �لغربي للم�سجد 

يربط بن �ساح������ة �لرّب�ق و�لكني�س �ليهودي، 

وتبعه ك�س������ف لنفق يف قري������ة �سلو�ن جنوب 

�مل�سج������د طوله 600 م������رت يحفر حتت بيوت 

حّي و�دي حلوة يف قري������ة �سلو�ن وي�سل �إىل 

�لز�وية �جلنوبية �لغربية للم�سجد.

وكان �ل�سي������خ ر�ئد �سالح رئي�س �حلركة 

�سالمية يف �لد�خل، ق������د نبه �إىل خماطر  �لإ

نف������اق �لتي تق������وم �إ�رص�ئيل بحفرها حتت  �لأ
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ق�سى، ونا�س������د �لعاملن �لعربي  �مل�سج������د �لأ

�سالم������ي �إنق������اذ �ملدين������ة م������ن �لتهويد  و�لإ

أنه ل ميكن �أن  ق�سى من �لهدم، مو�سحاً � و�لأ

يقب������ل �أن يقف �لكل موقف �ملتفرج و�لتعويل 

على �حلا�������رص �لفل�سطيني فقط، وعن و�قع 

�حلفري������ات قال �ل�سي������خ �سالح:»�حلفريات 

ن يف »حم������ام �لعن« وه������و �أحد  جت������ري �لآ

�سالمي������ة �لوقفي������ة، �لقريبة من  بني������ة �لإ �لأ

ق�سى، حيث  �جلد�ر �لغرب������ي للم�سج������د �لأ

�رص�ئيلي������ة على �ملبنى  ��ستول������ت �ملوؤ�س�سة �لإ

وبد�أت نحو �سنة ون�سف ببناء كني�س يهودي 

ق�سى  ل يبع������د �سوى 50 مرت� عن �مل�سجد �لأ

)6(
�ملبارك. 

من املقد�سات امل�سيحية يف القد�س: 

ثرية  حتفل مدين������ة �لقد�س باملب������اين �لأ

�سالمية و�مل�سيحي������ة، ومن �أهم �ملقد�سات  �لإ

�مل�سيحية فيها:

كني�س������ة �لقيامة: �لت������ي حتتوي على قرب 

�ل�سيد �مل�سيح، كما حتتوي على قبور يو�سف 

�لر�عي و�أ�رصته، و�أول من بنى �لكني�سة كانت 

�مللك������ة »هيالنة« ع������ام 335م، بعد �كت�ساف 

�ل�سلي������ب �لذي �سل������ب فيه �ل�سي������د �مل�سيح 

يف نف�������س �ملوقع، ويف ع������ام 614 م �حرتقت 

�لكني�سة على يد �لفر�س ليعيد بناءها �لر�هب 

»مود�ستو�������س« بعد عامن من �حلريق، لكنها 

خ�سيدي«  تعر�ست حلري������ق �آخر يف عهد »�لإ

�سلطان م�رص عام 965م، ومت �إعادة �إعمارها 

ع������ام 1089م، ث������م هدمت بكامله������ا وبنيت 

مرة �أخ������رى حتى جاء �ل�سليبي������ون فاأجرو� 

أبنيتها  عليها �لرتميمات �لالزم������ة، ووحدو� �

ومعابدها وجمعوها يف بناية و�حدة.

ويف ع������ام 1808م �أتى عليها حريق كبري 

دمر جو�نب فنية عديدة، حيث رممت فيما 

بع������د، ويف عام 1843م �رصبه������ا زلز�ل كبري 

آنذ�ك بتمويل  فيما تعهدت فرن�س������ا ورو�سيا �

نفق������ات تعمريها عل������ى �أن يت������م ذلك حتت 

�إ�رص�ف �ل�سلطات �لعثمانية، وتبع ذلك زلز�ل 

أ�سا�ساتها مما  أثر عل������ى � �آخر ع������ام 1927م �

ح������ذ� ب�سلطات �لنت������د�ب �لربيطاين بو�سع 

دعامات حديدي������ة وخ�سبي������ة حلمايتها من 

�لكو�رث �لطبيعية.

لم: وهو طريق يعتقد �أن »�ل�سيد  درب �لآ

�مل�سيح« قد �سلكه حاماًل �سليبه عندما �ساقه 

جن������ود �لروم������ان �إىل موقع �سلب������ه، ويتكون 
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لم م������ن 14 مرحلة تبد�أ من مدر�سة  درب �لآ

ر�هب������ات �سهيون حيث �ملوق������ع �لذي �أ�سدر 

منه �حلاكم �لروماين »ثيو�س« حكمه ب�سلب 

�ل�سيد �مل�سيح، وتتجه غرباً �إىل منطقة �لو�د، 

وعقب������ه �ملفتى ثم عرب �لطري������ق �لذي ت�سل 

�لو�دي باب خ������ان �لزيت معقب������ة �خلانقاه 

لت�س������ل �إىل �لقرب �ملقد�س يف كني�سة �لقيامة، 

لم وق������ع �مل�سيح مغ�سياً عليه  وعل������ى درب �لآ

عدة م������ر�ت بفعل �لتعذيب �لذي لقاه وثقل 

�ل�سليب �لذي كان يحمله.

كني�سة �سيدتنا م������رمي: وتقع �لكني�سة يف 

و�دي قدرون يف م������كان متو�سط بن �سلو�ن 

�سب������اط، وحتتوي  وجب������ل �لزيتون وب������اب �لأ

�لكني�سة عل������ى قبور »مرمي �لبتول« وو�لديها 

وكذل������ك قرب يو�سف �لنج������ار، وقد بنيت بن 

عامي 450-457م.

كني�سة �لقدي�سة حن������ة �ل�سالحي: وتقع 

�لكني�سة �سمايل �حل������رم �لقد�سي قرب باب 

أت������ى �ل�سيد �مل�سيح يف هذ�  �سباط، حيث � �لأ

�ملوق������ع باإح������دى معجز�ته، وق������د �حرتقت 

�لكني�س������ة �إبان �لغزو �لفار�س������ي عام 614م، 

فاأع������اد �ل�سليبيون بناءه������ا ومت حتويلها يف 

يوب������ي �إىل مدر�سة  عهد �س������الح �لدي������ن �لأ

للفقه������اء �ل�سافعين، ثم ��ستلمها �لفرن�سيون 

من �ل�سلطان »عب������د �حلميد �لعثماين« عام 

1855م فاأن�سوؤو� بها مدر�سة.

كني�س������ة �جلثمانية: وتقع ه������ذه �لكني�سة 

يف �ملنطق������ة بن �سلو�ن وجب������ل �لطور وباب 

�سب������اط كني�سة »�سيدتنا م������رمي« وكان قد  �لأ

بناها �لالتن ع������ام 1942م، حيث يعتقد �أن 

�ملوقع �سهد عملية �لقب�س على �ل�سيد �مل�سيح 

عندما و�سى به »يهوذ� �ل�سخريوطي«.

دير كني�سة �لعلية: ويقع هذ� �لدير على 

قمة جب������ل �سهيون بالقرب من باب �خلليل، 

ويعتقد بع�س �مل�سيحين �أن »�ل�سيد �مل�سيح« 

خري. أتباعه يف �لدير ع�ساوؤهم �لأ تناول و�

كني�س������ة �ل�سعود: وقد بني������ت على جبل 

�لزيت������ون يف �ملكان �لذي يعتق������د �أن »�ل�سيد 

�مل�سيح« �سعد منه �إىل �ل�سماء.

قرب �لب�ستان: ويقع �سمايل باب �لعامود، 

وقد حف������ر �لق������رب يف �ل�سخرة عل������ى هيئة 

جمجمة �أ�سبح������ت مز�ر�ً م�سيحياً و�سياحياً، 

حيث تعتقد طائفة من �لربوت�ستانت �أن �ل�سيد 

�مل�سيح �سلب يف حديقة تقع على مقربة من 
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تلة كان �ليه������ود يرجمون فيه������ا �ملحكومن 

وي�سلبونه������م، ويلقون بجثثه������م منها �إىل و�د 

أنه هو هذ� �ملكان. قريب، ويعتقدون �

خ������رى  وم������ن �ملقد�س������ات �مل�سيحي������ة �لأ

دي������رة �لتالية �لتي  ن�س������ري �إىل �لكنائ�������س و�لأ

أبونا  يق������ع �أغلبها د�خل �ل�سور، وه������ي: دير �

�إبر�هي������م، دير م������ار يوحنا �ملعم������د�ن، دير 

�لعذر�ء، دير ق�سطنطن، دير �لثبات، عي�سى 

�مل�سيح، دير ماركر� لمبو�������س، دير �ل�سيدة، 

رمن،  دير �لعد�س، دي������ر مارجرج�س، دير �لأ

دي������ر مارميخائيل، دير مار دميرتي، دير مار 

نقول، دير مارتا.

ومما هو خارج �ل�سور منها نذكر �ملو�قع 

تية: دير �ليعازر، دير �أبي ثور، دير �لقدي�س  �لآ

أنوفريو�س، دير �لقطمون، دير �جلليل، دير  �

م������ار �ليا�س، دي������ر �مل�سلبة، دير م������ار �سابا، 

دي������ر �ملخل�������س، �مل�سكوبية، كني�س������ة نياحة 

)7(
�لعذ�رء.

�رصقة الرتاث الفل�سطيني: 

ر�������س وتزويرها  �إىل جان������ب �رصقته������ا �لأ

�لتاري������خ، تعمل �إ�رص�ئيل من طرف �آخر على 

طم�������س معامل �لهوي������ة �لفل�سطيني������ة، و�رصقة 

�لرت�ث �لفل�سطين������ي، وحماولة ن�سبته لها يف 

أك������رب عملية ت�سليل للر�أي �لعام �لدويل، ويف  �

�سبه غفلة من �ملوؤ�س�س������ات �لثقافية �لعربية 

و�لدولي������ة، وي������رى كل متتب������ع �أن �ل�رصقات 

�رص�ئيلي������ة تطال كل ما يع������رب عن �لهوية  �لإ

و�لرت�ث �لفل�سطيني، وقد �سمل ذلك:

دوات الفخارية والزجاجية  - �رصقة الأ

التقليدية: 

�مل�ستوح������اة من تاري������خ فل�سطن وتر�ثها 

أيد فل�سطينية، وبيعها  أنتجتها ور�سمتها � و�لتي �

أنها تر�ث �إ�رص�ئيلي،  جانب عل������ى � لل�سياح �لأ

حي������ث �أكد �لدكتور �إدري�������س جر�د�ت، مدير 

مركز �ل�سناب������ل للدر��سات و�لرت�ث �ل�سعبي، 

ثار يف  أبزر �ملهتمن بق�سايا �لرت�ث و�لآ �أحد �

ر��سي �ملحتلة، �أن م�سنوعات �لفخار �لتي  �لأ

�رص�ئيليون يف متاحفهم ومتاجرهم  يعر�سها �لإ

هي من �إنتاج عربي وباأيد فل�سطينية �نتقلت 

�إليهم من �أجد�دهم �لكنعانين. 

زياء واملالب�س الفل�سطينية: - �رصقة الأ

ويوؤكد �خل������رب�ء �لفل�سطيني������ون يف هذ� 

أبعد من  �رص�ئيلين ذهبو� �إىل � �ملج������ال �أن �لإ

م�ساألة �لعر�س وتزوير �حلقائق و�لتاريخ �أمام 

جانب، بارت������د�ء �ملالب�س �لرت�ثية  �ل�سياح �لأ
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�لفل�سطيني������ة كما فعلت زوج������ة مو�سي ديان 

�لتي �رتدت يف �إحدى �ملنا�سبات �لعاملية ثوبا 

أنه ت������ر�ث �إ�رص�ئيلي، وكما تفعل  عربيا على �

�رص�ئيلية للطري�ن  م�سيفات �رصكة �لع������ال �لإ

�لالتي يرتدين �لزي �لتقليدي �لفل�سطيني.

و�تهمت باحثة فل�سطينية يف جمال �لرت�ث 

�ل�سعب������ي، �إ�رص�ئيل ب�رصقة ث������وب فل�سطيني 

أنه ثوب �إ�رص�ئيلي،  تقليدي، و�نتحاله عل������ى �

حيث قالت مه������ا �ل�سقا مديرة مركز �لرت�ث 

�لفل�سطين������ي: ب������اأن �إ�رص�ئي������ل �نتحلت ثوب 

عرو�س بيت حلم �ملعروف با�سم )ثوب �مللك( 

وو�سعته يف �ملو�سوعة �لعاملية با�سمها، م�سرية 

باأن �إ�رص�ئيل �سجلت �لثوب با�سمها يف �ملجلد 

�لر�بع من )�ملو�سوعة �لعاملية(، ��ستمر�ر�ً ملا 

و�سفت������ه بنهجها يف �ل�ستي������الء على �لرت�ث 

�لفل�سطين������ي، مث������ل �ملالب�س �لت������ي ترتديها 

�رص�ئيلية، وهي  م�سيفات طائ������ر�ت �لعال �لإ

أنها  م������ن �ل������رت�ث �لفل�سطيني وتق������دم على �

�إ�رص�ئيلية. 

ثار الفل�سطينية:  -�رصقة الآ

أبو تبانة  م������ن جهة �أخ������رى �أكد عدن������ان �

�ملحا�رص بق�سم �لتاري������خ بجامعة �لقد�س �أن 

�لحت������الل د�أب عل������ى نب�س �لقب������ور و�رصقة 

ث������ار �لفل�سطيني������ة ب�سورة غ������ري قانونية  �لآ

بهدف بيعها جله������ات خارجية، وقام بتغيري 

�سماء �لتاريخية للعديد من �ملو�قع و�لقرى  �لأ

ثرية، وقد حذر  و�ملقتنيات و�ملكت�سف������ات �لأ

ث������ار وتاريخ �لق�سية  �ملخت�سون يف جمال �لآ

�لفل�سطيني������ة من �حل������رب �ل�سامت������ة �لتي 

ي�سنها �لحتالل ل�سطب �لهوية �لفل�سطينية، 

�رص�ئيلية مكانها  و�إح������الل �لهوية �ليهودية �لإ

ر�س من تهويد  باملو�ز�ة مع ما يجري على �لأ

و��ستيطان وتغيري ملعاملها.

- �رصقة الرموز الفل�سطينية:

�إىل جان������ب ذلك فاإ�رص�ئيل متهمة ب�رصقة 

خرى، ومنها  �لرموز �لرت�ثية �لفل�سطينية �لأ

طعم������ة �لفل�سطينية، حيث تن�سب �إ�رص�ئيل  �لأ

لنف�سه������ا �حلم�������س، و�لفالف������ل، و�ملفت������ول 

)�لك�سك�س������ي( وت�س������ارك يف م�سابقة عاملية 

ف�سل طب������ق مفتول،  �سنوي������ة يف �يطالي������ا لأ

ويناف�سها يف نف�س �مل�سابقة �لفل�سطينيون. 

والزه���ور  الزيت���ون  �س���جرة  �رصق���ة   -

الفل�سطينية:

 وقد طال������ت �رصقات �إ�رص�ئي������ل �لزهور 

�لفل�سطينية، حيث �أكدت م�سادر فل�سطينية، 
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�أن �إ�رص�ئي������ل �ختارت زهرة )ق������رن �لغز�ل( 

�لفل�سطينية، و�سج������رة �لزيتون، لتمثيلها يف 

حديقة �لورود �لتي �فتتحها �ل�سن مبنا�سبة 

وبالتز�من  وملبي������ة  �لأ لعاب  لالأ ��ست�سافته������ا 

معها، ومعروف للجميع �أن زهرة قرن �لغز�ل 

زهرة فل�سطينية تعرف باأ�سماء عديدة وتكاد 

كل منطق������ة يف فل�سطن تعرفها با�سم معن، 

أ�سمائها  فهي �ل������زوزو يف ريف �لقد�س، ومن �

خ������رى: �لزعمط������وط، وع�س������ا �لر�عي،  �لأ

و�سيدو، ودويك �جلب������ل، وبخور مرمي، و�إذ� 

كانت زهرة ق������رن �لغز�ل غري معروفة، على 

نطاق و��سع، باأنها رمز فل�سطيني، فاإن �سجرة 

�لزيتون، حتت������ل م�ساحة و��سع������ة يف �لوعي 

�جلمعي �لفل�سطيني، وتقدم بال منازع على 

أنه������ا رمز لفل�سطن، ولذل������ك تنتهج حكومة  �

أ�سجار �لزيتون يف  �إ�رص�ئي������ل �سيا�سة لقتالع �

)8(
ر��سي �لفل�سطينية.  �لأ

اإ�رصائيل ت�رصق خمطوطات عراقية: 

عالم  وعلى �سعيد مو�ز ذكرت و�سائل �لإ

�أن �إ�رص�ئي������ل نهب������ت �آلف �لوثائ������ق و�لكتب 

ثرية  و�ملخطوط������ات �لتاريخي������ة، و�لقطع �لأ

�لعر�قية �لنادرة خ������الل عملية غزو �لعر�ق 

و�حتالل������ه ع������ام 2003، ويف ه������ذ� �ملج������ال 

��ستبعد خب������ري هولندي �سبق ل������ه �لعمل يف 

وز�رة �لثقاف������ة �لعر�قي������ة، �أن تك������ون �لكتب 

�ليهودي������ة �لعر�قية �لتي ظه������رت موؤخر�ً يف 

�إ�رص�ئيل، قد جاءت عرب و��سنطن. ورجح عامل 

عمال �لفنية  �لنرثوبولوجيا وخبري �سيانة �لأ

أّن تكون ه������ذه �ملخطوطات  ريني������ه تايخلر، �

أثناء  و�لكتب �ملطبوعة قد �س�ُرقت من �لعر�ق �

خزنها ب�سكل موؤق������ت يف �ملنطقة �خل�رص�ء، 

لغر�������س جتميدها قبل نقله������ا �إىل �لوليات 

�ملتحدة عام 2003. 

وكان باحث �إ�رص�ئيلي قد ك�سف ل�سحيفة 

هاآرت�������س، عن حيازته عدد�ً من �ملخطوطات 

�لنادرة باللغة �لعربي������ة �لقادمة من �لعر�ق، 

أثار هذ� �خلرب ��ستياء عر�قياً، و�سكوكاً  حيث �

ب������اأن هذه �ملخطوطات ق������د و�سلت �إ�رص�ئيل 

بتعاون �أمريكي. 

وق������د ك�سف مدي������ر مركز باب������ل للرت�ث 

أبيب، مردخاي بن بور�ت �أن  �ليهودي يف تل �

�ملخطوطات �مل�سار �إليها ت�سم كتاباً يحتوي 

أي������وب، يعود �إىل �لقرن  تعليق������ات على �سفر �

�خلام�س ع�رص �مليالدي وخمطوطة تتكلم عن 
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أنبياء �لعهد �لق������دمي تعود لعام 1617، وقد  �

جاء ذلك يف �إطار �سفقة تهريب كبرية تعود 

�سابيع �لت������ي �أعقبت �سقوط  ق�سته������ا �إىل �لأ

آنذ�ك على ق�سم  بغد�د عام 2003، حيث ع�رُث �

ر�سيف �ليهودي �لعر�قي يف حالة  كبري من �لأ

�سيئة جد�ً، يف قبو تابع ملبنى �إحدى �جلهات 

ر�سيف خليطاً من �لكتب  �لعر�قية، و ي�سم �لأ

�لتاريخية و�لدينية، ووثائق حكومية ومدنية، 

تتعلق باجلالية �ليهودية يف �لعر�ق. 

مريكيون يف �أكرث من  أك������د �مل�سوؤولون �لأ و�

ر�سيف �سيعود لحقاً �إىل  منا�سب������ة �أن هذ� �لأ

منية بذلك،  و�ساع �لأ �لعر�ق حن ت�سم������ح �لأ

لكن جهات عر�قية كثرية، حكومية و�سعبية، 

مريكية، وعن  �أعربت عن �سكوكها بالنو�يا �لأ

مريكية  خ�سيته������ا م������ن �ن�سياع �جله������ات �لأ

�رص�ئيلية ب� »��ستعادة« ما تعتربه  للمطال������ب �لإ

�إرثاً يهودياً قبل �أن يكون عر�قياً. 

وقد �أكد �خلبري �لهولندي رينيه تايخلر، 

عم������ال �لفنية، عمل  �ملتخ�س�س ب�سيانة �لأ

يف عام������ي 2003 و2004 م�ست�سار�ً يف وز�رة 

�لثقاف������ة �لعر�قي������ة، وكانت مهام������ه ت�ستمل 

ثار  �رص�ف عل������ى عمليات ��ستعادة �لآ على �لإ

أثناء �لفو�سى  و�لتحف �لفنية �لت������ي �رصقت �

�لتي �أعقبت �سق������وط �لعا�سمة �لعر�قية �أن 

ر�سيف �ليهودي �لعر�قي �إىل و��سنطن  نقل �لأ

مت بطريقة �أمينة، وقال يف مقابلة مع �إذ�عة 

أنا عل������ى �ت�سال  هولن������د� �لعاملي������ة بالقول »�

مريكية �ل�سابقة  م�ستمر ب�سابط �لحتياط �لأ

ر�سيف بعد  �لت������ي �أ�رصفت على عملية نقل �لأ

أنها �لوحيدة  أك������دت له � أنها � جتميده، لفتاً �

�لتي متتلك مفتاح �خلز�نة �لتي ح�ُفظ فيها 

أنها تتاأكد يومياً من عدم �ختفاء  ر�سيف، و� �لأ

�أي �سيء.« 

مع ذلك ف������اإن �ل�سيد تايخل������ر يرجح �أن 

تكون �لكتب �لتي ظهرت موؤخر�ً يف �إ�رص�ئيل 

هي بالفعل جزء م������ن �ملجموعة نف�سها �لتي 

ع�رُث عليها يف قبو �ل�ستخبار�ت عام 2003. 

ر�سيف،  »يف �لفرتة �لتي تل������ت �لعثور على �لأ

أبريل ع������ام 2003، وحتى �أجنزت عملية  يف �

ر�سيف  جتميده لغر�س نقل������ه، وقد ح�ُفظ �لأ

أ�سابي������ع يف خمزن تاب������ع ل�رصكة  مل������دة �ست������ة �

أنه  جتارية يف �ملنطقة �خل�������رص�ء. و�أعتقد �

�سابيع �ل�ست������ة، قد حدثت بع�س  يف تل������ك �لأ

)9(
�ل�رصقات«.
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�لوليات �ملتحدة  �لعالقة بن  �لدو�م،  �ل�سيا�سية، تطرح على  دبيات  �لأ يف 

�رص�ئيلي،  �لإ �للوبي  به  يقوم  �لذي  �لدور  أي�ساً،  � ويطرح  و�إ�رص�ئيل.  مريكية  �لأ

د�خل �ل�سيا�سة �خلارجية يف �لوليات �ملتحدة. ود�ئماً كان يقال: �إن �لكثري من 

�ل�سيا�سات �لتي تقوم بها �لوليات �ملتحدة يف �ل�رص�ع �لعربي �ل�سهيوين هي 

�رص�ئيلي.  من �سنع هذ� �للوبي �لإ

هذ� �لكتاب ملوؤلفيه: جون مري �سامير و�ستيفن و�لت. يطرح هذه �لعالقة 

�للغة  �إىل  �ل�سو�هد. قام برتجمته  �لوثائقية �ملدعمة بكل  �لدر��سة  ي�سبه  فيما 

�رسائيلي اللوبي الإ

مريكية وال�سيا�سة الأ

باحث  من �سورية. ❁

ò

❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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مريكية �رصائيلي وال�صيا�صة الأ اللوبي الإ

�ستاذ )عماد �سيخة( و�سدر عن د�ر  �لعربية �لأ

�ملركز �لثقايف بدم�سق.

❁    ❁    ❁

للوليات  �خلارجية  �ل�سيا�سة  دعائم  من 

�خلريطة  لكل  عمل  برنامج  �سوغ  �ملتحدة، 

�ل���دول���ي���ة، ول���س��ي��م��ا ب����وؤر �ل���ن���ز�ع و�خل���الف 

و���س��ط  �لأ �ل�����رصق  منطقة  وخا�سة  �ل��ع��امل.  يف 

و�ل�رص�ع �لعربي �ل�سهيوين. وعلى �لرغم من 

أّن  � �إل  ولوية،  �لأ ذ�ت  �لدولة هي  �أن م�سالح 

�لوليات �ملتحدة يف �ل�رص�ع �لعربي �ل�سهيوين 

منذ /1967/ ت�سوغ هذه �لعالقة وفق روؤية 

�أكرث �نحياز�ً ل�سالح �إ�رص�ئيل. هل يكفي وجود 

بن  �أخ��الق��ي  و�ل��ت��ز�م  ��سرت�تيجية  م�سالح 

مر  أم �أن �لأ �لطرفن ليعلل مثل هذه �لعالقة؟ �

�ملطبخ  د�خ��ل  �رص�ئيلي(  �لإ )�للوبي  ب�  يتعلق 

هذ�  �سيزعج  �مل��ت��ح��دة؟  ل��ل��ولي��ات  �ل�سيا�سي 

�لقر�ء يف حمتو�ه وطروحاته.  �لتحليل بع�س 

يقدم  مل  جديد  لطرح  �أولً  نظر  وجهة  لكنه 

�سابقاً.

املح�سن العظيم..

ول /1973/، قامت  منذ حرب ت�رصين �لأ

�لدعم  من  م�ستوى  بتقدمي  �ملتحدة  �لوليات 

مريكية  �رص�ئيل. �إذ بلغ �إجمايل �مل�ساعد�ت �لأ لإ

باأ�سعار  دولر  مليار   /140/ ع��ن  ي��زي��د  م��ا 

مده�س حن  �ل�سخاء  هذ�  /2003م/.  �لعام 

غنية.  �سناعية  دولة  �ليوم  �إ�رص�ئيل  أّن  � نعلم 

�رص�ئيل ��ستخد�م حو�يل ربع ح�ستها  ميكن لإ

�لدفاعية  �سناعتها  دعم  يف  �مل�ساعد�ت  من 

�لوليات  زودت  ذل��ك،  على  ع��الوة  �خلا�سة. 

مليار�ت  ثالثة  يقارب  مبا  �إ�رص�ئيل  �ملتحدة 

يريدها  ل  أ�سلحة  � منظومة  لتطوير  دولر 

�إ�سافة  �رص�ئيل،  لإ و��سنطن  تقدم  �لبنتاغون. 

�لعام  ر��سخاً. فمنذ  دبلوما�سياً  تاأييد�ً  لذلك، 

�ثنن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  نق�ست   ،/1982/

من �لدويل  وثالثن قر�ر�ً �سادر�ً عن جمل�س �لأ

�لدول  جهود  تعيق  أنها  � كما  �إ�رص�ئيل.  ينتقد 

على  �لنووية  �إ�رص�ئيل  تر�سانة  لو�سع  �لعربية 

جدول �أعمال �لوكالة �لدولية للطاقة �لنووية. 

نقاذ �إ�رص�ئيل  كذلك، تهب �لوليات �ملتحدة لإ

زمن �حلرب، وتقف �إىل جانبها حن تخو�س 

مفاو�سات �ل�سالم. منحت و��سنطن �إ�رص�ئيل، 

ر��سي �ملحتلة،  حرية و��سعة يف �لتعامل مع �لأ

ل�سيا�سة  خمالفة  �أعمالها  تكون  حينما  حتى 

هذ�  فهم  ميكن  �ملعتمدة.  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�رص�ئيل  لإ ك��ان  لو  ما  يف  �ل�ستثنائي  �ل�سخاء 

أو �إن هنالك ق�سايا  فائدة ��سرت�تيجية حيوية �

�ملتحدة  �لوليات  تاأييد  تعزز  �أخالقية مقنعة 

مرين غري مقنع. لها. لكن كال �لأ

التزام ا�سرتاتيجي..

�رص�ئيلية  طبقاً للجنة �لعالقات �لعامة �لإ

و�إ�رص�ئيل  �ملتحدة  �لوليات  ف��اإن  مريكية،  �لأ

�لتهديد�ت  مل��و�ج��ه��ة  ف��ري��دة  ���رص�ك��ة  �ساغتا 

كانت  رمبا  و�سط  �لأ �ل�رصق  يف  �ل�سرت�تيجية 

�حلرب  خ��الل  ��سرت�تيجية  منفعة  �رص�ئيل  لإ

�إ�رص�ئيل  �ساهمت  و�آخ��ر،  حن  وبن  �لباردة. 

خرين.  �لآ �ملتحدة  �لوليات  يف حماية حلفاء 

�لقيمة  يف  �مل��ب��ال��غ��ة  ع���دم  ينبغي  ذل���ك  وم���ع 

�لفرتة.  تلك  خ��الل  ���رص�ئ��ي��ل  لإ �ل�سرت�تيجية 
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�إذ� مل ت�ستطع �لوليات �ملتحدة، �لعتماد على 

ير�نية يف �لعام  �إ�رص�ئيل حن �سعدت �لثورة �لإ

وىل  �لأ �خلليج  �أظهرت حرب  كما   ./1979/

�إىل  حتولت  قد  �إ�رص�ئيل  �أن   )1991-1990(

�لت�سعينيات،  بد�ية  منذ  ��سرت�تيجي.  ع��بء 

�رص�ئيل بزعم  بررت �لوليات �ملتحدة دعمها لإ

�إرهابية  جمموعات  ت��ه��دده  �لبلدين  ك��ال  �أن 

وجود  �سالمي.  �لإ أو  � �لعربي  �لعامل  يف  ن�ساأت 

�ل��ولي��ات  ب��اأن  �ل��ق��ول  تخالف  �سببية  عالقة 

�إرهابي  تهديد  يوحدهما  و�إ�رص�ئيل  �ملتحدة 

�لدعم  أّن  � همية،  �لأ يت�ساوى يف  وما  م�سرتك 

�ملتحدة  �لوليات  تقدمه  �لذي  �مل�رصوط  غري 

�أمثال  �لطرفن  على  م��ور  �لأ ي�سهل  �رص�ئيل  لإ

وج��ذب  �ل�سعبي  �لتاأييد  حل�سد  لدن(  )ب��ن 

أم���ا ب�����س��دد م��ا ي��دع��ى ب��ال��دول  �مل��ت��ط��وع��ن. �

و���س��ط، فهي ل ت�سكل  �لأ �ل�����رصق  �مل��ارق��ة يف 

تهديد�ً حقيقياً مل�سالح �لوليات �ملتحدة، عد� 

عالوة  نف�سها.  �إ�رص�ئيل  خ��رية جتاه  �لأ �لتز�م 

على ذلك، جتعل تعاملها مع هذه �لدول �أكرث 

خري �لذي ي�سع قيمة  �أما �ل�سبب �لأ �سعوبة. 

فهو  �لت�ساوؤل،  مو�سع  �ل�سرت�تيجية  �إ�رص�ئيل 

أنها ل ت�سلك �سلوك حليف خمل�س. �

حجج اأخالقية مت�سائلة..

�سعيفة  باأنها  �إ���رص�ئ��ي��ل  ت�سّور  م��ا  غالباً 

قرب  وحما�رصة، لكن �ل�سورة �ملعاك�سة هي �لأ

�إىل �حلقيقة. فقد كان لدى �ل�سهاينة قو�ت 

ع��و�م  �لأ �سهلة يف  �نت�سار�ت  و�أح���رزت  أك��رب  �

/1956/ و/1967/. �أما يف �لوقت �حلا�رص، 

وىل  �لأ �لع�سكرية  �لقوة  تعترب  �إ�رص�ئيل  ف��اإن 

�لدعم  ي�سوغ  ما  غالباً  و���س��ط.  �لأ �ل�رصق  يف 

يف  �رصيك  أنها  � باإدعاء  �رص�ئيلي  �لإ مريكي  �لأ

معادية.  بديكتاتوريات  حماطاً  �لدميقر�طية 

�مل�سرتكة(  )�لدميقر�طية  حجة  ف��اإن  كذلك 

�رص�ئيلية  �لإ �لدميقر�طية  �سمات  ن  لأ و�هية 

مريكية.. مل تكن  تتعار�س مع جوهر �لقيم �لأ

�لقيادة �ل�سهيونية مهتمة باإن�ساء دولة ثنائية 

لفل�سطن.  د�ئ��م  بتق�سيم  ر��سية  أو  � �لقومية 

ولتحقيق هذ� �لهدف، توجب على �ل�سهاينة 

ر��سي  �لأ من  �لعرب  من  هائلة  �أع��د�د  ط��رد 

�لتي يفرت�س بها �أن ت�سبح �إ�رص�ئيل. منذ ذلك 

وتكر�ر�ً  م��ر�ر�ً  �إ�رص�ئيل  زعماء  �سعى  �حلن، 

�لفل�سطينية.  �لوطنية  للطموحات  للتنكر 

�إ�رص�ئيل  خ��رية  �لأ �لأخالقية  �حلجة  وت�سور 

�إنهم  فيقال  �لعرب  أم��ا  � �ل�سالم.  ين�سد  كبلد 

منظمات  من  �لعديد  وّثق  بفجور.  يت�رصفون 

ب�سلوك  �ملتعلقة  �لوقائع  هذه  ن�سان  �لإ حقوق 

�إ�رص�ئيلية  جمموعات  �سمنها  ومن  �إ�رص�ئيل، 

ألي�ست �إ�رص�ئيل خمولة �أن تفعل  بارزة. ولكن: �

نن�سى  �أل  ينبغي  مو�طنيها؟  ت�ساء حلماية  ما 

رهاب حن  �أخري�ً �أن �ل�سهاينة ��ستخدمو� �لإ

كانو� يف حالة �سعف م�سابهة وحاولو� �لظفر 

بدولة خا�سة بهم.

�رصائيلي.. اللوبي الإ

ن�ستخدم لفظة )�للوبي( كاخت�سار مالئم 

فر�د و�ملنظمات،  للتعبري عن �ئتالف و��سع من �لأ

ي��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة �ل�����س��ي��ا���س��ة �خل��ارج��ي��ة 

�رص�ئيل.  لإ م��و�ل  �جت��اه  يف  �ملتحدة  للوليات 

�أمريكين  ي��ه��ود�ً  �للوبي  ه��ذ�  ن���و�ة  تت�سمن 
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�ل�سيا�سة  لتوجيه  �ليومية  حياتهم  ك��ر���س��و� 

�خلارجية للوليات �ملتحدة مبا يخدم م�سالح 

مع  �ليهود  مريكيون  �لأ يختلف  كما  �إ�رص�ئيل. 

�سيا�سات �إ�رص�ئيلية معينة. من غري �مل�ستغرب 

مريكين غالباً  �إذ�ً �أن يت�ساور زعماء �ليهود �لأ

ي�ستطيع  بحيث  �رص�ئيلين،  �لإ �مل�سوؤولن  مع 

ولون زيادة نفوذهم د�خل �لوليات �ملتحدة.  �لأ

موؤثرة  جمموعة  �ليهود  مريكيون  �لأ �سكل  أذ  �

من �ملنظمات للتاأثري على �ل�سيا�سة �خلارجية 

أ�سهرها.  � ي��ب��اك  �لإ وتعد  �مل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات 

�إجنيلين  م�سيحين  كذلك  �للوبي  يت�سمن 

�إ�رص�ئيل  �ل�سغط على  �أن  ويعتقدون  بارزين. 

ع�سوية  تت�سمن  ل��ه��ي��ة.  �لإ ر�دة  �لإ يخالف 

�للوبي، �إ�سافة ملا �سبق، م�سيحين حمافظن 

جدد. للوليات �ملتحدة حكومة من�سقة تقدم 

�لعملية  على  للتاأثري  مكانيات  �لإ من  �لعديد 

�ل�سيا�سية. عالوة على ذلك، تتمتع جمموعات 

�مل�سالح بقوى متفاوتة حن تتورط يف ق�سية 

���رص�ئ��ي��ل��ي من  م��ع��ي��ن��ة. ت��ت��ب��ع ق���وة �ل��ل��وب��ي �لإ

أد�ء لعبة �سيا�سية جمموعة  قدرته �لفذة على �

�مل�سالح. يتابع �للوبي ��سرت�تيجيتن و��سعتن 

�رص�ئيل. فهو  لتعزيز دعم �لوليات �ملتحدة لإ

�أولً ميار�س تاأثري�ً بارز�ً يف و��سنطن بال�سغط 

على جمل�س �لنو�ب و�ل�سيوخ. ويجاهد �للوبي 

ثانياً ل�سمان �أن يقدم �خلطاب �لعام �إ�رص�ئيل 

�لرئي�سية  �لدعامة  تكمن  �إيجابية.  ب�سورة 

لفاعلية �للوبي يف نفوذه د�خل جمل�س �ل�سيوخ 

أ�سباب جناح �للوبي  يف �لوليات �ملتحدة. �أحد �

من  �أع�ساء  وج��ود  �لكونغر�س  مع  تعامله  يف 

فيما  أولوياتهم  � �أه��م  �مل�سيحين،  �ل�سهاينة 

يتعلق بال�سيا�سة �خلارجية هو حماية �إ�رص�ئيل. 

�رص�ئيل  لإ �مل��و�ل��ون  �لكونغر�س  موظفو  يعترب 

يباك(  �أحد م�سادر قوة �للوبي. ومع ذلك )فالإ

�ل��ل��وب��ي يف  ن��ف��وذ  ن���و�ة  نف�سها ه��ي م��ن �سكل 

بارز�ً  نفوذ�ً  كذلك  �للوبي  �لكونغر�س. ميتلك 

جزئياً  ن��اجت  وه��و  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  د�خ��ل 

�حلمالت  على  �ل��ي��ه��ود  �لناخبن  ت��اأث��ري  ع��ن 

مبا�رصة  �للوبي  ي�ستهدف  كذلك  �لرئا�سية. 

د�رة �لقائمة. ول تز�ل هذه �لقيود فاعلة يف  �لإ

�لوقت �حلا�رص. تتحقق �أهد�ف �للوبي كذلك 

حن ي�سغل موؤيدو �إ�رص�ئيل منا�سب هامة يف 

�ل�سلطة �لتنفيذية. كما يجاهد �للوبي لت�سكيل 

و�ل�رصق  �إ�رص�ئيل  ح��ول  مريكين  �لأ مفاهيم 

�رص�ئيل  و�سط. ينعك�س هذ� �لتحيز �ملو�يل لإ �لأ

وت�سيطر  �لرئي�سية.  �ل�سحف  �فتتاحيات  يف 
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�رص�ئيل على جمال�س �خلرب�ء  �لقوى �ملو�لية لإ

�لنقا�سات  �إث��ارة  يف  رئي�سياً  دور�ً  تلعب  �لتي 

�لفعلية.  �ل�سيا�سة  ل�سياغة  �إ�سافة  �لعامة، 

�للوبي يف عامل جمال�س �خلرب�ء  نفوذ  أّن  � كما 

�ل�رصق  ل�سيا�سات  و��سنطن  م��ه��دد�ً  يتجاوز 

موؤ�رص�ً  )بروكينفز(  معهد  تطور  يعّد  دن��ى.  �لأ

هاماً على نفوذ �للوبي د�خل جمال�س �خلرب�ء. 

متثلت �أكرب م�ساعب �للوبي يف �إخماد �لنقا�س 

�ملتعلق باإ�رص�ئيل يف كليات �جلامعات. حتّرك 

كما  �جلامعي.  �حل��رم  ل�سرتد�د  بقوة  �للوبي 

أ���س��ات��ذة �جل��ام��ع��ات  �أخ���ذ ي��ر�ق��ب م��ا يكتبه �

أي�ساً  � �للوبي  جمموعات  ت�سلط  ويعلمونه. 

أ�ساتذة معينن وعلى �جلامعات  � نري�نها على 

آليات  �لتي توظفهم. لن يكتمل �لنقا�س حول �

أ�سلحته:  � أق��وى  � غري حت��ري  من  �للوبي  عمل 

تهمة معاد�ة �ل�سامية.

الذيل الذي يهز الكلب..

�رص�ئيل من قبل  مل تقف حدود �مل�ساعدة لإ

�لوليات �ملتحدة على �مل�سائل �لقت�سادية بل 

مريكين ب�رصورة  جتاوزتها �إىل �قتناع �لقادة �لأ

للفل�سطينين وتوجيه  �ملتو��سل  �إ�رص�ئيل  قمع 

�إي���ر�ن  ق��ل��ي��م��ي��ن:  �لإ خ�سومها  �إىل  �ل�����س��الح 

�لثاين،  ت�رصين   /16/ يف  و�سورية.  و�ل��ع��ر�ق 

وّجه /89/ ع�سو�ً من �أع�ساء جمل�س �ل�سيوخ 

ر�سالة �إىل )بو�س( تثني عليه لرف�س �لجتماع 

ب��ع��رف��ات، وع��ل��ى م��و�ف��ق��ة �ل��ولي��ات �ملتحدة 

�إ�رص�ئيل من �لنتقام من �لفل�سطيني. يف ني�سان 

�رص�ئيلي عملية �لدرع  /2002/ �سن �جلي�س �لإ

�ل�سفة  أر����س��ي  � كامل  على  و�سيطر  �ل��و�ق��ي 

�لغربية. وعلى �لرغم من �لطلب �ملبا�رص لبو�س 

�أن تن�سحب من �ل�سفة �إل �أن �ل�سغوط على 

بو�س و�إد�رته من قبل �للوبي حدت من طلب 

�ل��ق��ر�ر بدعم  ب��ل و���س��در  �ل��ولي��ات �ملتحدة، 

له  تتعر�س  �لذي  رهاب  لالإ �ملتحدة  �لوليات 

�إ�رص�ئيل من قبل �لفل�سطينين. مل يكن �سغط 

خلف  �لوحيد  �لعامل  ه��و  و�للوبي  �إ���رص�ئ��ي��ل 

�لعر�ق  على  �لهجوم  �ملتحدة  �لوليات  ق��ر�ر 

�لعامل �حلا�سم.  كان  لكنه  آذ�ر 2003/  �/ يف 

أك��رث  أم��ن��اً ولي�س � أك��رث � ح��رب��اً جلعل �إ���رص�ئ��ي��ل �

�لد�فعة  �لقوة  كانت  �ملتحدة.  للوليات  نفطاً 

�لرئي�سية للحرب على �لعر�ق، د�خل �لوليات 

�ملتحدة، زمرة من �ملحافظن �جلدد، لغالبيتهم 

�رص�ئيلي.  �لإ �لليكود  حزب  مع  وثيقة  �سالت 

مع فارق �أن �ليهود يف �لوليات �ملتحدة خارج 

�للوبي مل يكونو� لريغبو� يف هذه �حلرب. كان 

�إ�سقاط  على  �سممو�  قد  �جل��دد  �ملحافظون 

كان  �لرئا�سة.  �إىل  بو�س  و���س��ول  قبل  ���س��د�م 

غزو �لعر�ق يف نظرهم خطوة �أوىل من خطة 

و�سط. �إذ �إنه بعد  عادة ترتيب �ل�رصق �لأ �أكرب لإ

وم�ساعدوه حث  ���س��ارون  أ  ب��د� ب��غ��د�د،  �سقوط 

دم�سق  دم�سق: ومن  ��ستهد�ف  و��سنطن على 

كل  ي��ر�ين.  �لإ �لنووي  و�ملفاعل  كانت طهر�ن 

ن هذه �لدول تهدد �أمن �إ�رص�ئيل. ففي  ذلك لأ

قوتها زو�ل �إ�رص�ئيل وبالتايل زو�ل �للوبي ومن 

ثم زو�ل �ل�سغط �ل�سهيوين للوبي د�خل �أروقة 

�ل�سيا�سة يف �لوليات �ملتحدة.    

❁    ❁    ❁
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التابعة  ال��ع��رب��ي��ة،  للثقافة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات 

يف  لنا  اأت��اح��ت  والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 

ال�صن�ات املا�صية مناق�صة م�ا�صيع عديدة تهم م�صتقبل الثقافة 

جابة عن العديد من  العربية يف القرن احلادي والع�رشين، للإ

�صئلة التي تخامر اأذهان املثقفني واملعنيني ب�ص�ؤون الثقافة  الأ

والقيمني عليها واملبدعني يف جمالتها املختلفة، وكان م��ص�ع 

عروبة القد�س
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»الثقافة العربية وعروبة القد�س« من امل�ا�صيع التي اأخذت من وقتنا 

م�صكلت  ت�اجه  ت��زال،  وما  كانت  املقد�صة،  املدينة  هذه  ن  لأ وجهدنا، 

متعددة، ياأتي يف مقدمتها اإعادة هيكلة املدينة وه�يتها على يد العدو 

ه�يتها  يهدد  هجيًنا  طابًعا  اإعطائها  اإىل  ي�صعى  ال��ذي  �رشائيلي  الإ

العربية )التاريخية وال�صيا�صية والثقافية(..

يق�م  �رشائيلي  الإ العدو  اأن  ثابتة  مق�لة  من  الدرا�صات  انطلقت 

والثقافة  اله�ية  ويخ�صع  وا�صتلب،  تغريب  لعملية  القد�س  باإخ�صاع 

اإحداث  الفل�صطينية اإىل عملية تفتيت مربمج، ويتم ذلك من خلل 

الفل�صطيني،  العربي  اإن�صانها  وبني  كمدينة،  القد�س  كامل بني  طلق 

اجلغرافية  ب��ني  ط��لق  اأي  وح�صارتها،  وتراثها  املدينة  ب��ني  وط��لق 

ه�يتها  وب��ني  ط�يلة،  ق��رون  عرب  ا�صتقرت  التي  املقد�صية  ال�صيا�صية 

باأن  ال��دع���ى  من  ا  اأي�صً وتنطلق  اأنتجتها،  التي  العربية  وثقافتها 

اإثني وثقايف  �رشائيلية من فتات  القيادة ال�صهي�نية ت�ص�غ اله�ية الإ

متنافر ت�صقطه على خلفية تاريخ يه�دي يف فل�صطني م�صى وانق�صى 

كيد باأن ما تق�م به  قبل ح�ال ثلثة اآلف �صنة، بالرغم من علمها الأ

مم  الأ ال�صادرة عن  الدولية،  الق�انني  مع  ويتعار�س  احلقيقة،  ينايف 

�رشائيلية  الإ ج���راءات  الإ اعتربت  التي  »الي�ن�صك�«  ومنظمة  املتحدة 

�س الرتاث الثقايف ملدينة  نها: »تعرهّ يف القد�س باطلة، وغري قان�نية لأ

القد�س وم�قعها التاريخي التقليدي لتغيريات.. من �صاأنها اأن ت�صيء 
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اإىل الذاكرة اجلماعية لل�صع�ب، ل �صيما �صع�ب املنطقة، فيما يتعلق 

بتاريخها وح�صارتها«.

�رشائيلية بف�صل القد�س العربية مع اجلزء  جراءات الإ لقد بداأت الإ

الذي اأحلقته اإ�رشائيل بها، من اأرا�صي ال�صفة الغربية، وتعزز الف�صل 

اإ�رشائيل 30 مت�ز  »القد�س عا�صمة  �صا�صي  الأ الكني�صت للقان�ن  بتبني 

املدينة  على  �صيادتها  اإ�رشائيل  ب�صطت  الق�انني  لهذه  وا�صتناًدا   »19�0

و�صادرت م�صاحات وا�صعة من اأرا�صي القد�س وال�صفة الغربية و�صمتها 

واأخ�صعت تنظيمها احل�رشي  واإدارتها عليها  �صلطتها  اإليها وفر�صت 

نظمة واملعايري وال�صيا�صات التي تتبناها، ووظفتها جميًعا  للق�انني والأ

لته�يد القد�س وتغيري طابعها العربي، واإ�صقاط حق امل�اطنة عن اأهلها 

يف املدينة، وبداأت عمليات اإخراج املدينة عن م�صار تط�رها الطبيعي، 

وقطع العلقة بينها وبني تاريخها واأهلها، وفر�س روؤية م�صبقة على 

د حتت  حا�رشها وم�صتقبلها، وذلك خدمة لغر�س �صيا�صي بغي�س حتدهّ

عطاء النطباع باأن املدينة منذ عام  ظروف ل علقة لها باملدينة، لإ

�196 اأ�صبحت جزًءا ل يتجزاأ من الدولة ال�صهي�نية..

ة فقدت القد�س القدمية طبيعتها  جراءات القمعيهّ من جراء هذه الإ

ة، وفقدت الكثري مما كان ي�صكل جزًءا من ن�صيجها احل�صاري،  كخلية حيهّ

ي�بي من حلب(  فقد فقدت منرب ن�ر الدين )اأح�رشه �صلح الدين الأ

ق�صى )21 اآب 1969(، ومت تدمري اجلزء اجلن�بي  يف حريق امل�صجد الأ
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ق�صى املبارك يف هذا احلريق، وقبل ذلك هدم  ال�رشقي من امل�صجد الأ

العدو ال�صهي�ين حارة املغاربة التاريخية التي يع�د تاريخها اإىل �صنة 

التي  الفخرية  الزاوية  وهدمت  القدمية،  البلدة  يف  ميلدية(   1100(

ذلك  وغ��ري  ال�رشيف،  احل��رم  يف  امليلدي  ع�رش  الرابع  القرن  اإىل  تع�د 

عمال التدمريية التي تتنافى مع احلرمات واملقد�صات الدينية،  من الأ

وتهدف اإىل فر�س الطابع ال�صهي�ين على املدينة.

كانت ال��ع��رب،  وثقافة  ح�صارة  تاريخها  يف  يتج�صد  التي   القد�س 

وما زالت تنب�س باحلياة، مل ينقطع ما�صيها عن حا�رشها العربي، ولن 

ي�صتطيع العدو ال�صهي�ين، مهما حاول اأن يغريهّ �صيًئا من هذا التاريخ 

املقاوم لكل  العربي  اإن�صانها  ن�صغه وحي�يته من  ي�صتمد  الذي  املجيد 

اأعمال ال�صلب وال�صتلب، ولكل اأ�صكال القهر والعدوان..
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